
Bijlage 2 : Weergave publieksreacties 
 

Er kon op drie manieren worden ingediend op de openbare raadpleging : via het onlineformulier, per post 

of per email. In het hoofddocument werden de reacties samengevat om het document overzichtelijk te 

houden. Hieronder kunt u de integrale onlinereacties terugvinden, en de bijna integrale reacties, 

ontvangen per email en brief. De opmerkingen worden weergegeven in de originele taal waarin deze zijn 

ingediend.  

De nummering van de reactie komt overeen met de nummering in het hoofddocument. 

Weergave onlinereacties 
 

Afdeling 1 : Goede milieutoestand 
 

1. De Noordzee diende eeuwenlang voor scheepvaart en visserij. In de loop der jaren zijn er heel wat 
andere activiteiten ontwikkeld. Een tijd lang waren de zeeën de vuilbak voor alles wat men niet aan 
land wilde. Zelfs ons land heeft kernafval gedumpt in de Golf van Biskaje. Onze overheid moet de 
goede milieutoestand bewaren of verbeteren. Elke constructie in de 12mijlszone moet vermeden 
worden. “De natuurlijkheid is een basisrandvoorwaarde voor de ontwikkeling van het BNZ.” Het 
zeezicht, de vrije horizon zijn de reden waarom langs alle kusten duizenden mensen komen rusten 
en genieten. Dit moet absoluut gevrijwaard worden voor de toekomst, ook na 2050! 

2. Uit milieuoogpunt wordt er in Nederland in bepaalde kringen actief gelobbyd voor een verbod op 
het gebruik van lood in de hengelsport. Het staat in Nederland in ieder geval op de agenda, er is 
daar voor zee voorlopig nog geen verbod in de maak. Is dat ook voor het Belgische deel van de 
Noordzee het geval? Er zijn namelijk amper werkbare alternatieven voor lood in de hengelsport op 
zee. Er bestaan wat ijzeren producten, maar die zijn enkel aan te kopen, niet zelf te vervaardigen 
en in verhouding duur. Bovendien wordt er massa's zink, ook een zwaar metaal, gebruikt als 
cathodische bescherming van de windmolens... 

3. Goedemorgen, ik wilde graag een opmerking maken ivm het vuilnis in Knokke.... mijn familie en ik 
komen zeer graag in Knokke ( ik al van mijn 5 jaar af- ben nu 57 jaar) en verbaas me ieder jaar weer 
over jullie afval systeem.... dwz jullie gebruiken steeds plastic zakken maar waarom geen kliko’s 
zodat de meeuwen geen zakken open kunnen maken.....want wat een smeerboel! Afval overal en 
het trekt ook ander ongedierte aan, niet fris! Soms schaam ik me omdat ik zo van jullie badplaats 
hou en dit het niet verdiend.... kleine tip wij hebben klikkos in Nederland en het is een makkelijk 
systeem! Denk er eens over na....  

4. Er zijn nog nestbevuilers bij de recreanten. Maar de andere ( commerciële = economische ) 
zeegebruikers moeten geen carte blanche krijgen om hun gangetje te gaan! 

5. Le Ministre français de la transition écologique a claqué, cette semaine, sa démission ..surprenante. 
Parmi les raisons évoquées, Il parle de la cohérence des politiques. 
C'est le cas en l'espèce. La Belgique fédérale ( et elle seule) a souscrit à la Directive-Cadre Stratégie 
Marine(MSFD).Elle est occupée à finaliser pour cette automne son premier rapport de mise en 
œuvre de l'éditeur directive. Les conclusions sont plus que bofbof. 



Les infos selon lesquelles les aménagements des espaces marins envisagés vont favoriser le respect 
des obligations de la MSFD ,e.g. en termes d'intégrité de fond marins et usage de stocks ( limités) 
de sable nécessaire sont lacunaires. 

 

Afdeling 2 : Natuurbeschermingsgebieden 
 

1. Watersport en zeker niet gemotoriseerde, moet mijn inziens kunnen in deze gebieden. 

2. Belangrijk dat het natuurbeschermingsgebied niet verstoord wordt 

3. Bewaren van de kuststreek met zijn natuurgebieden en leefmilieu. 

4. Geen extra vervuiling voor dit mooie strand! 

5. Il faut reconstituer des zones de protection de la nature, même petites, dans les espaces naturels 
qui ont été envahis par la promotion immobilière. Exemple: dans Dynastielaan, à 8660 De Panne, 
construite et lotie au préjudice du Westhoek. 

 

Afdeling 3 : Energie, kabels en pijpleidingen. 
 

1. De huidige windmolens staan buiten de 12-mijlszone. De mensen komen naar de kust om te 
genieten van het zeezicht en de vrije horizon. Laat het zo blijven ttz geen constructies binnen de 12 
mijlszone. 

2. Windmolens en andere experimenten moeten buiten de 12-mijlszone. Ook in Nederland is dat de 
regel. Kabels en pijpleidingen dienen gegroepeerd ingegraven te worden . 

3. Zie opmerkingen gegeven bij afdeling 8. 

4. Watersport en zeker niet gemotoriseerde, moet mijn inziens kunnen in deze gebieden. 

 

Afdeling 4: Scheepvaart 
 

1. De vaargeul zo ver mogelijk van de kust houden. 

2. Is er een scheepvaartroute tussen het testeiland en de kustlijn? 

3. Intensifier encore, si possible, le dégazage des navires. 

 

Afdeling 5 : Baggerstorten 
 

1. Baggerstorten zou enkel zo ver mogelijk van de kust mogen toegelaten worden om de paaiplaatsen 
van vis zoveel mogelijk te ontzien. Ten westen van Zeebrugge liggen ook belangrijke 
garnaalvisgronden (2) 

 

Afdeling 6: Havenontwikkeling 
 

1. Bevoordeling van het economische belang van de haven van Zeebrugge ten opzichte van de haven 
van Antwerpen 



2. Dat is het punt 

 

Afdeling 7: Zeevisserij en aquacultuur 
 

1. De 12 mijlszone dient maximaal gevrijwaard te worden voor kustvisserij (2) 

2. Alleen in open ruimte kunnen visgronden opgezocht worden. iedere inname van de open ruimte is 
een aanslag op de visserij. Ook met deze sector moet rekening gehouden worden. Positief is wel 
dat een studie zou opgestart worden over een meervoudig ruimtegebruik in de windmolenparken. 
In sommige landen mogen vissers onder bepaalde voorwaarden tussen de windmolens vissen? 
Waarom niet in België ? (2) 

3. Alle vis- en mossel-zeeboerderijen beter visueel aanduiden op het water, ook de zogenaamde 
visserspotjes en andere op het water drijvende objecten dag en nacht goed zichtbaar en verlicht... 

4. Het is niet meer prettig en ontspannend om als recreatief watersporter in je vrije tijd te genieten. 
Tal van regeltjes worden ons opgelegd. In die mate dat de meeste onder ons het bos niet meer 
door de bomen zien. Het is ook niet simpel om er achter te komen wanneer een quota van een 
vissoort bereikt is. soms hoor je het via via en anders moet je nauwlettend het staatsblad in het 
oog houden. En dan stellen we vast dat de beroepsactiviteiten met rustgelaten worden of deze 
regels met de voeten getreden worden door een hele reeks van achterpoortjes. Ik geef enkele 
voorbeelden. In de viswinkels verkopen ze tal van ondermaatse vis. Een beroepsvisser mag zo veel 
zeebaars aanvoeren als hij kan vangen. Gaan wij zo het visbestand redden? Dan word je om de 
haverklap nog gecontroleerd door douane en politie. Voor ons als recreatief kost onze hobby 
handen vol geld als ik dan eens een dagje naar zee kom ( van Sint-Pieters- leeuw 137 KM) Kan ik 
het missen als de pest dat ik lastig word gevallen door ambtenaren die zich vervelen of nieuwsgierig 
(meestal tijdens de werkweek) naar je vaartuig zijn. Ik weet dat er in het verleden veel misbruik in 
gemaakt door sportvissers en die honderden kilo's vis aanvoerden en in het om in het zwart te 
verkopen aan restauranten. Maar laat iedere visser een hoeveelheid toe dat redelijk is voor eigen 
gebruik. 

5. Belgische water beter beschermen tegen elektrovisserij. 

6. Il faut interdire définitivement la pêche électrique dans les eaux territoriales belges. 

7. J'espère que jamais on n'acceptera la pêche "électrique" qui est une véritable horreur pour la vie 
marine (cfr tous avis des experts) et que les pêcheurs finiront par comprendre (en les obligeant?) à 
ne plus draguer les fonds. Le progrès est là, il faut surtout accentuer la législation et ne permettre 
qu'une pêche DURABLE. 

 

Afdeling 8 : Zand- en grindontginning 
 

1. Zand- en grindontginning zoveel mogelijk buiten de 12 mijlszone. In Nederland wordt zeezand 
gewonnen op ruime afstand (tot wel 20 km) van de kust. Al is zandwinning een noodzaak, er moet 
zuinig mee omgesprongen worden. Er moet ook rekening gehouden worden met het feit dat niet 
alleen zand weggehaald wordt maar ook alle leven daarin. Het bodemleven vormt een zeer 
belangrijke schakel in de voedselketen" Er is een inspanning nodig voor het herstel van de 
natuurwaarden. (2) 



2. Het zijn eindige grondstoffen die daarenboven op natuurlijke wijze richting Nederland worden 
getransporteerd wat op één plaats gestort kan niet meer dienen als kustverdediging op een andere 
plaats. 

3. Wij wijzen op het gegeven dat Bijlage 2 van het ontwerp MRP weliswaar verwijst naar de vrijgaven 
van de huidige monitoringszone in de Thorntonbank (zone 1a), maar dat deze niet terugkomt bij 
de synthese van de ruimtelijke beleidsopties op pagina 39 van diezelfde Bijlage 2, noch in Bijlage 3. 
Wij verzoeken dan ook om zowel bij de synthese van de ruimtelijke beleidsopties (pagina 39) als in 
Bijlage 3 (“Acties ter realisatie van de economische doelstellingen”) het volgende toe te voegen: - 
“Binnen de huidige monitoringszone in de Thorntonbank (zone 1a) kan er vanaf 1 mei 2023 
ontginning gebeuren”. II) Wij wensen te wijzen op de discrepantie die bestaat tussen de 
bewoordingen van de Bijlage 2 (“Langetermijnvisie, doelstellingen en indicatoren, en ruimtelijke 
beleidskeuzes”) en Bijlage 3 (“Acties tot uitvoering van het marien ruimtelijk plan”), die beide 
nochtans bindend zijn voor de federale overheid. Bijlage 2 stelt dat zone 4a “na een periode van 
maximaal 30 jaar kan opnieuw opengesteld worden voor zandontginning” (eigen nadruk). Dit wijst 
erop dat het zou gaan om een mogelijkheid en geen verplichting. Het is bovendien niet duidelijk 
wanneer de termijn van 30 jaar aanvang neemt. Bijlage 3 stelt daarentegen dat “de minister tot 
wiens bevoegdheid de bescherming van het mariene milieu behoort en de minister van economie 
houden bij de uitoefening van hun bevoegdheden bij het toekennen van concessies en 
milieumachtigingen en – vergunningen voor andere activiteiten dan zandwinning binnen de sector 
4a rekening met het feit dat: - De zandvoorraden in dit gebied tijdelijk onbeschikbaar worden vanaf 
het bodemonderzoek tot de decommissie van de turbines; - De voorraad zand in deze zones na 
maximum dertig jaar opnieuw beschikbaar gesteld wordt voor ontginning.” Ook deze actie in 
Bijlage 3 biedt onvoldoende juridische garanties: het is niet omdat het vergunningverlenend 
bestuur bij de vergunningverlening voor andere activiteiten dan zandwinning in zone 4a er 
“rekening mee moet houden” dat de voorraad zand in deze zone na maximum dertig jaar opnieuw 
beschikbaar gesteld wordt voor ontginning, dat er daarmee een garantie voorligt dat de zone 4a in 
ieder geval opnieuw beschikbaar zou worden gesteld of dat de kwaliteit van het zand dezelfde zou 
zijn als thans het geval is. Opdat er opnieuw zou kunnen ontgonnen worden, moet de betreffende 
zone na 30 jaar opnieuw vrijgegeven worden in haar oorspronkelijke staat, zodat de baggerschepen 
het zand kunnen ontginnen zonder te stoten op achtergebleven funderingen, kabels, etc. Daarom 
is het enorm belangrijk dat deze heldere randvoorwaarden worden opgelegd aan de toekomstige 
exploitanten die hun infrastructuur zullen oprichten in deze zandwinningsector, met name het 
tijdelijk karakter van hun infrastructuur en het feit dat deze opnieuw volledig moet verwijderd 
worden op een zodanige manier dat de zandreserves economisch exploiteerbaar blijven. Derhalve 
verzoeken wij om in Bijlage 2 en Bijlage 3 de nodige garanties in te bouwen. Daartoe formuleren 
wij de volgende suggesties: - Bijlage 2: “De sector a van zone 4 dient aangepast te worden in functie 
van de nieuwe zones voor hernieuwbare energie. De zandvoorraden in dit gebied worden hierdoor 
tijdelijk onbeschikbaar vanaf het bodemonderzoek tot de decommissie van de turbines. Na een 
periode van maximaal 30 jaar, te rekenen vanaf de inwerkingtreding van dit MRP, kan zal het gebied 
dan opnieuw opengesteld worden voor zandontginning. De geografische grenzen van 
zandwinningszone sector 4c worden gewijzigd, zodat de sector volledig op de zandbank ligt en de 
knik uit de oostelijke grens weg is om zo de ontginning te vergemakkelijken”. - Bijlage 3: “De 
minister tot wiens bevoegdheid de bescherming van het mariene milieu behoort en de minister van 
economie houden bij de uitoefening van hun bevoegdheden bij het toekennen van concessies en 
milieumachtigingen en – vergunningen voor andere activiteiten dan zandwinning binnen de sector 
4a rekening met het feit dat: - De zandvoorraden in dit gebied tijdelijk onbeschikbaar worden vanaf 
het bodemonderzoek tot de decommissie van de turbines; - De voorraad zand in deze zones na 
maximum dertig jaar, te rekenen vanaf de inwerkingtreding van dit MRP, opnieuw beschikbaar 



gesteld wordt voor ontginning. De aanvrager moet in zijn aanvraag tot concessie, milieumachtiging 
of –vergunning aantonen dat de voorraad zand in de zone na maximum dertig jaar, te rekenen 
vanaf de inwerkingtreding van dit MRP, in minstens dezelfde hoeveelheid en kwaliteit als de 
oorspronkelijke staat beschikbaar zal zijn. Het bestuur legt daartoe in voorkomend geval in de 
concessie, milieumachtiging of – vergunning bijzondere voorwaarden op.” III) Met verwijzing naar 
bovenstaand punt II) wensen wij toe te voegen dat nog belangrijker dan de absolute termijn van 30 
jaar, de randvoorwaarde is dat de zandwinzones terug exploiteerdbaar zijn na decommissie van de 
windmolenparken conform de opgegeven randvoorwaarden. Praktisch betekent dit dat alle 
obstakels die op en in de zeebodem werden aangebracht opnieuw verwijderd moeten worden. 
D.w.z. zeker alle kabels en leidingen in of op het zandpakket. Indien het andere reden dan de 
zandwinning niet wenselijk is om de funderingen van de turbines volledig weg te halen, dan toch 
minstens tot in een bepaalde en beperkte straal van enkele tientallen meters rond de turbines, met 
opgave van as-built plannen, zodat commerciële zandwinning opnieuw mogelijk wordt in de zone 
en zonder gevaar voor de baggerschepen. IV) Belangrijk om op te merken is dat de zandreserves 
niet alleen bedreigd worden door de oprichting van de windmolenparken op zich, maar ook door 
de kabels en leidingen die deel uitmaken van de infrastructuur. Deze hebben potentieel een heel 
grote impact. De omschrijving zoals op dit moment in het voorgesteld MRP is o.i. te vaag. Thans 
wordt in Bijlage 2 (p. 39) louter gesteld dat “in geval van overlap tussen de kabelcorridor en de 
zones voor zand – en grondontginningen worden de pijpleidingen en kabels, waar mogelijk, buiten 
laatstgenoemde zones gelegd worden. Indien dit niet mogelijk is, worden de pijpleidingen en kabels 
zo dicht mogelijk tegen de rand gelegd van de ontginningszones.” Ook de acties zoals opgenomen 
in Bijlage 3 bieden ter zake onvoldoende garanties: de minister dient louter gepaste initiatieven te 
nemen “om het gebruik van gemeenschappelijke pijpleidingen en kabels te stimuleren en onnodige 
hindernissen weg te werken”. Kabels en leidingen mogen o.i. niet door de zandwinzones gelegd 
worden – ook niet een “beetje”. Voor wat kabels en leidingen betreft, mag geen sprake zijn van 
“minimale impact” - deze impact moet “nul” zijn. Derhalve verzoeken wij om Bijlagen 2 en 3 in de 
volgende zin te wijzigen: - Bijlage 2: “Ingeval van overlap tussen de kabelcorridor en de zones voor 
zand – en grondontginningen worden de pijpleidingen en kabels buiten laatstgenoemde zones 
gelegd.” - Bijlage 3: “De minister van energie en de minister tot wiens bevoegdheid de bescherming 
van het maritieme milieu behoort, garanderen dat de pijpleidingen en kabels buiten de 
ontginningszones worden gelegd.” V). Wij verzoekende dat zou worden bepaald dat zone 4a zolang 
als mogelijk beschikbaar blijft voor zandwinning en zeker zolang er geen fysieke handelingen 
betreffende de opstelling van windmolens worden gesteld die met verdere zandontginning 
onverenigbaar zijn. Desgevallend stellen wij voor om de maximale ontginningsdiepte in deze zone 
aan te passen (en te verminderen) om de compatibiliteit met de aanloopfase van de inrichting van 
de offshore windparken te vergroten/mogelijk te maken. 

4. Zie het bezwaarschrift van Zeegra ingediend op 28/09/18 zowel afgegeven tegen ontvangstbewijs 
aan FOD Volksgezondheid Veiligheid van de Voedselketen en leefmilieu DG Leefmilieu –Dienst 
Marien milieu Victor Hortaplein 40,Bus 10 1060 Brussel als per mail op 
marien.milieu.marin@milieu.belgie.be 

5. Il faut interdire l'extraction de sable et de gravier dans les espaces marins belges. 

 

Afdeling 9 : Zeewering 
 

mailto:marien.milieu.marin@milieu.belgie.be


1. Dit proefeiland gaat een kanaal creëren tussen kustlijn & het proefeiland, een kanaal dat alleen 
negatieve gevolgen gaat hebben voor de maritieme cultuur voor de kustlijn. Dat artificiële kanaal 
wordt een vloeibare vuilbak zoals wel meerdere kanalen. 

2. dit plan houdt meer rekening met Zeebrugge dan met Knokke! elke burger is nochtans gelijk voor 
de wet. Het economische belang van de haven mag het vastgoed in Knokke niet hypothekeren. 

3. Bij het opmaken van het Gewestplan in de jaren zestig van de vorige eeuw werd ruimte 
vrijgehouden voor een kanaal van Zeebrugge naar Oostkamp. Deze ruimte werd ingenomen voor 
de aanleg van de A11 .Daarna voorzag de overheid in het Noorderkanaal. De brug over de N49 in 
Eeklo is gebouwd om scheepvaart mogelijk te maken. Door protest van sommige gemeenten werd 
ook dit plan afgevoerd. Nu willen sommigen een kanaal van Zeebrugge naar de Schelde voor het 
strand van Knokke-Heist ! Met toerisme wordt geen rekening gehouden. Evenmin met de 
natuurwaarden, het zeezicht, de vrije horizon, enz. Een nieuwe sluis in Brugge ter hoogte van de 
zwaaikom is een betere oplossing. (2) 

4. Dit Proefeiland gaat de drukste file op zee creëren op het gecreëerde "kanaal" tussen de kustlijn & 
het proefeiland. 

5. Kanaal voor het eiland is nefast voor milieu, toerisme, watersprot, recreatie, vastgoed, 
patrimonium, economie van Knokke-Heist. 

6. Het wordt een kanaal van binnenscheepvaart met alle nefaste gevolgen. Het is in het huidig kader 
voornamelijk de zeehavenlobby die hierbij wint. Vergeet milieu, stormen etc. Nu het 
Schipdonkkanaal is afgevoerd is dit een volgende kans. 

7. De bescherming van de kust is hier een vals argument. De bedoeling van de heer Ben Weyts was 
de kans te geven aan de kleine scheepvaart van Zeebrugge langs de kust te varen richting de haven 
van Antwerpen. Dus een commerciële doeleinde die de kust van Duinbergen en Knokke zou 
terugbrengen tot een vuil kanaal. 

8. l'île apporte des conséquences néfastes pour l'environnement. 

9. De creatie van een kunstmatig eiland vóór de Belgische kust lijkt mij geen goed idee. Dit zal een 
vaargeul creëren die veel te dicht bij de kustlijn ligt waardoor het zicht op zee sterk zal verminderd 
worden. Dit zal ook een verzanding van het strand veroorzaken zoals nu reeds het geval is in Heist 
en Zeebrugge. 

10. Het zwin zal verdwijnen met die nieuw eiland door de verzanding van het Zwin , juist ? 

11. Keine Zerstörung der Küstenlinie von Knokke 

12. De impact op het milieu door het bouwen van dit proefeiland en de aanleg van het kanaal wordt 
desastreus. De effecten die worden gecreëerd door de haven van Zeebrugge, de verzanding en de 
inslibbing zorgen enkel voor eeuwig werk voor de baggeraars/aannemers die deze werken 
aanleggen en zijn vernietigend voor het milieu en voornamelijk voor de mens in het milieu. 

13. Er zijn geen of onvoldoende alternatieven onderzocht en voorgesteld voor de kustbescherming Een 
eiland als kustbescherming is achterhaald/Proeven in Nederland hebben dit aangetoond Eiland 
voor de kust is nefast voor het toerisme en watersport aan de kust. Prijzen vastgoed zullen 
kelderen. 

14. AUB geen eiland voor de kust in Knokke. 

15. Er is onvoldoende research gebeurd naar alternatieven om de kust te beschermen 

16. 1. een economisch nadeel bij de verkoop of verhuur van mijn verblijf 2. Ik zal mijn hobby's niet meer 
kunnen uitoefenen op zee. 

17. Het geplande eiland voor de kust zal leiden tot onherstelbare schade aan de natuur. De 
recreatiemogelijkheden en daardoor ook aan de economie. Voor het eiland ontstaat er een relatief 
nauwe, golfslagarme geul, waardoor vervuiling voor het strand zicht opstapelt en watersport wordt 
bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt wordt, met dramatische gevolgen voor de levenskwaliteit en de 



economie in de gemeente. De noodzakelijke kustbescherming kan veel beter worden gerealiseerd 
door maatregelen zoals die ook in Nederland worden geïmplementeerd. 

18. eilanden is gewoon ons belastingsgeld in zee gooien.deze moeten onderhouden worden en zonder 
funderingen,rots - en betonblokken zijn zij bij de eerste storm weggespoeld.het onderhoud zal 
miljoenen kosten. enkel de baggeraars winnen er geld mee maar de burger betaalt (2) 

19. De storm van 1953 heb ik meegemaakt . Velen wisten dat de zeedijken rot waren en vroeg of laat 
zouden instorten. De duitse antitankgrachten en rioleringen hebben erger voorkomen. Ook dat het 
water over de dijk in Oostende zou binnenlopen was geweten. Immers in die tijd kwam het 
zeewater op vele plaatsen bij elke hoogtij tegen de dijken beuken..Voor Knokke-Heist was er enkel 
een strand tussen de parkstraat en de anemonenlaan in Heist en tussen de leeuwerikkenlaan en 
het reubensplein in Knokke.Op alle andere plaatsen was er bij hoogwater geen strand.Met 
gemeentelijke bulldozers werd ter hoogte van het Albertplein een stukje zomerstrand 
gecreeerd.IDe overheid had geen geld ! In de zestiger jaren werd dan beslist om met zandaanvoer 
de dijken te versterken.De huidige toestand (met regelmatig onderhoud) bewijst dat dit het enige 
en goedkoopste middel is om de zeewering te behouden.Nederland heeft terzake heel wat studies 
verricht en komt ook tot dezelfde conclusie .Een eiland ter verdediging van de kust wordt in 
Nederland als een BELGENMOP vertelt !! Een eiland waarvoor massaal zand en rots-en 
betonblokken zullen nodig zijn bij de aanleg ,moet ook onderhouden worden wat veel meer zal 
kosten de het strand te verhogen en verlengenOver de zeespiegelstijging wil ik wel de lectuur 
aanbevelen van onder andere de duitse professor geologie dr FK EWERT van het Europees Instituut 
voor Klimaat en Energie.of prof em ir Han Vrijling waterbouwkundige TU Delft naast vele andere 
die doodgezwegen worden . (2) 

20. Dit artikel voorziet een zone testeiland vlakbij het Zwin en voor de kustlijn van de gemeente Knokke. 
De plaats van deze testzone is verbazend want vlakbij het Zwin en gelegen voor een toeristische 
trekpleister van de Belgische kust. Uitgaande van het zorgvuldigheidsprincipe dat een 'test' zo 
weinig mogelijk nefaste blijvende randeffecten zou mogen hebben, aangezien het slechts over een 
test gaat, zou men dus moeten opteren voor een locatie waarbij de randeffecten minimaal zijn. Er 
zijn aan de Belgische kust een aantal stroken (vb tussen Zeebrugge en Blankenberge, tussen 
oostende en Middelkerke - tussen de Panne en de grens) waar de 'collateral damage' veel minder 
is. De voorziene testlocatie doet dus enorme vragen oproepen en men zou kunnen denken dat deze 
zone niet werd gekozen voor het testen van een bepaalde vorm van zeewering maar eerder werd 
gekozen voor economische doeleinden zoals een betere ontsluiting voor de binnenvaart van de 
haven van Zeebrugge. De mogelijks nefaste gevolgen voor toerisme en natuur worden hier duidelijk 
niet in beschouwing genomen. Verder is het opmerkelijk één langgerekte zone voor testeiland te 
voorzien die circa 10% van de volledige Belgische kustlijn beslaat. Het zou toch getuigen van een 
betere aanpak of visie indien verschillende kleinere zones werden voorzien op verschillende 
plaatsen aan onze Belgische kust zodat op lange termijn een beter zicht wordt verkregen op de 
werende effecten van zulke eilanden op verschillende plaatsen met verschillende 
zeestromingsprofielen en zandbanken. Wederom kan men zich hier enorme vragen stellen bij de 
gekozen locatie en de correctheid van de gedane studies. Afdeling 9 van dit maritiem plan is 
duidelijk niet voldoende onderbouwd en houdt te weinig rekening met de mogelijk blijvend 
nadelige effecten op het toerisme in Knokke Heist en de mogelijks nadelige effecten voor het 
natuurreservaat het Zwin. 

21. Indien het eiland op de voorziene locatie wordt "gebouwd", zal men hetzelfde effect kennen zoals 
nu in de luwte van de strekdam, nl.volop verzanding. Op de schamele 1km. zee tussen de huidige 
kustlijn en de grens van het eiland zal er immers geen golfslag meer zijn. Wie anders beweert, heeft 
de evolutie van het stand tussen de LNG terminal en Duinbergen zeker niet meegemaakt! Op 
termijn zal die 1km. dan ook weer dichtslibben en kan men weer van voor af aan herbeginnen. Zo 



schuift enkel de kustlijn steeds wat verder op. Een ander aspect is dat mensen die een appartement 
hebben op de dijk in Heist riskeren geen zeezicht meer te hebben door de visuele hinder, maar wel 
een zicht op een "meer" tussen het eiland en de huidige kustlijn. Als er bovendien, zoals ik zag in 
de documenten, een risico is dat het eiland bebouwd zou worden, wordt de huidige Zeedijk 
gedegradeerd tot een gewone straat, met een economisch verlies voor alle eigenaars op de dijk! 
OK dat men onze kust moet beschermen, maar leg het eiland dan verder weg van de kust! Kom ook 
niet aandragen met het argument dat men nog niet weet wat de gevolgen zullen zijn, want eens 
die gekend zijn is het kalf al verdronken. Als men het eiland 6 jaar laat liggen, wil dat ook zeggen 
dat eventuele negatieve gevolgen 6 jaar zullen aanhouden en tegen dan kan die negatieve impact 
op de gemeente en bewoners van de Zeedijk niet meer hersteld worden. 

22. De kracht van de zeemassa wordt onderschat. Zoals een kalme vloedlijn zandkastelen vernietigt zo 
zal de zeemassa een proefeiland vernietigen. Het water vindt altijd zijn weg en zal via één of andere 
zwakke schakel het land overspoelen. Hier is duidelijk een dwaas voorstel geopperd om een 
proefeiland aan te leggen. Hebben de bedenkers van deze onnozelheid de granieten golfbrekers al 
eens bekeken, ze liggen er nauwelijks vijftig jaar en het resultaat is verbluffend. Een bredere 
zandhelling op het strand kan even helpen doch, wat ver gezocht wellicht...wat doe je bij stormtij 
of tsunami's als oorzaak van de tektonische verschuivingen? Ik denk dat er bij jullie weinigen zitten 
die iets afweten van de zee en haar oerkracht! 

23. Proefeiland voor Knokke-Heist : Wij hadden graag het advies en de raadgevingen vernomen van 
onze Nederlandse buren die beduidend meer ervaring hebben opgebouwd in de bestrijding van 
overstromingsgevaar. 

24. Mijn opmerking gaat over het kunstmatige eiland dat overwogen wordt voor de kust van Knokke-
Heist. Ik vermoed dat mijn opmerking derhalve toeziet op afdeling 9 "Zeewering". Mocht het 
kunstmatige eiland toezien op een andere afdeling, zou u deze opmerking dan als zodanig willen 
toewijzen aan betreffende afdeling. Ik ben als eigenaar van een tweede verblijf in Knokke als 
zodanig belanghebbende. Ik ben van mening dat een eiland niet de meest optimale aanpak is voor 
het doel dat bereikt wil worden, zoals oa de kustbescherming. Ik ben Nederlander. 
Kustbescherming via een eiland is in Nederland ook onderzocht en daar is men tot de conclusie 
gekomen dat alternatieven tot een vergelijkbare of zelfs betere oplossing leidt. Aangezien 
alternatieven voorhanden zijn dient het belang voor Knokke Heist als badplaats zwaar te worden 
meegewogen. Het wegnemen van een deel van de zee en het "zeegevoel" zal een duidelijk negatief 
effect hebben op het genot dat Knokke Heist als badplaats biedt of zal kunnen bieden. De negatieve 
invloed zal breed voelbaar zijn, in toerisme (mensen zullen minder graag naar Knokke-Heist 
komen), in watersport (de golfslag zal fors afnemen en deels verdwijnen), voor vastgoed (de prijzen 
zullen onder druk komen te staan aangezien het niet meer een "echte" badplaats is) en door al het 
voorgaande zal ook de lokale economie negatief worden beïnvloed. Mijn wens en dus ook de reden 
van mijn opmerking/bezwaar is dat minder ingrijpende alternatieven grondig worden onderzocht 
en zullen worden geïmplementeerd. Hopelijk kan deze mening worden meegewogen. Hartelijk 
dank. 

25. Ik ben tegenstander van het aanleggen van een proefeiland voor Knokke Heist. 

26. Geen proefeiland voor de kust van Knokke. nefast voor milieu 

27. Wetenschappelijk onderzoek moet aantonen dat het bouwen van een testeiland voor de kust van 
Knokke-Heist de beste methode is om de kust te beschermen tegen overstromingen of zware 
stormen. Een testeiland mag niet gebouwd worden om te testen. Daarvoor is de kost en de impact 
op het lokale milieu te groot. Eveneens moet onderzocht worden wat de impact is voor de badstad 
Knokke-Heist inzake toerisme, watersporten, etc. 



28. Hierbij dien ik bezwaar in tegen de aanleg van een proefeiland voor de kust van Knokke-Heist. Het 
Nederlandse voorbeeld toont aan dat er alternatieve oplossingen bestaan die minder ingrijpend 
zijn voor milieu, toerisme, woonkwaliteit, waterkwaliteit, enz. 

29. Betreffende het te bouwen test/proef eiland: -Er zijn geen of onvoldoende alternatieven 
onderzocht en voorgesteld voor de kustbescherming. -Een eiland als kustbescherming is 
achterhaald (proeven in Nederland tonen dit aan) -Eiland nefast voor milieu, toerisme, vastgoed, 
patrimonium, economie, watersport en recreatie ….van Knokke-Heist -Bevoordeling van het 
economische belang van de haven van Zeebrugge -Enkel en alleen om baggeraars een plezier te 
doen, moeten er geen waanzinnige activiteiten opgezet worden, zonder nauwkeurige studies -Het 
proefeiland wordt mee gebruikt om een kanaaltoegang te creëren tussen de Scheldemonding en 
de Haven van Zeebrugge. Door het proefeiland wil men dit kanaal op het strand leggen, hetgeen 
gevaarlijk is en een onzinnig plan, daar er ruimte genoeg is. Dit onzinnige plan (schepen op het 
strand van Knokke) verdient meer studie. Zo lijkt het onbegrijpelijk waarom niet gewoonweg wordt 
bestudeerd om bestaande routes te gebruiken en eventueel te beschermen tegen te grote golfslag. 
Evenzeer moet de optie bekeken worden om te zien met welke schepen men de oversteek wil doen, 
en indien men absoluut binnenvaartschepen wil gebruiken op zee is het dan niet beter om deze 
zeewaardig te maken i.p.v. een duur en onzinnig kanaal te graven.  

30. Er zijn geen of onvoldoende alternatieven onderzocht en voorgesteld voor de kustbescherming Een 
eiland als kustbescherming is achterhaald/Proeven in Nederland hebben dit aangetoond Eiland 
voor de kust is nefast voor het toerisme en watersport aan de kust. Prijzen vastgoed zullen kelderen 

31. neen tegen eiland voor de kust Knokke-Heist 

32. EILAND VOOR KUST KNOKKE-HEIST: niet voldoende alternatieven onderzocht voor eiland, 
bovendien is een eiland als bescherming achterhaald (zie Nederland),is ook nefast voor milieu 
,watersport,..... 

33. Een eiland als kustbescherming is achterhaald, proeven in Nederland tonen dit aan. 

34. Geen proefeiland voor de kust van Knokke-Heist, gezien de vernietiging van de badstad door de 
aanleg van een kanaal voor de binnenscheepvaart (Antwerpen-Zeebrugge) 

35. ik ben tegen het proefeiland voor de kust van Knokke-Heist 

36. In het ontwerp van Koninklijk Besluit worden geen alternatieve oplossingen vermeld. Er wordt 
alleen gesproken over een testeiland. Bovendien is de risicoanalyse kennelijk nog niet opgesteld en 
werd zij niet ter inzage gelegd. Er wordt in art. 16 §2.2* alleen vermeld dat een milieuvergunning 
vereist is. Er wordt niets vermeld over een bouwvergunning. Bovendien wordt wat het beheer 
betreft van het testeiland gezegd dat een machtiging vereist is conform de wet. Over welke 
machtiging gaat het hier? Wat bedoelt men hier met beheer? Wat zal er beslist worden met 
betrekking tot het beheer? verder wordt in art. 16 §2.4* vermeld indien de gevolgen voor de 
omgeving niet opwegen tegen de baten , de zone in oorspronkelijke staat wordt gesteld. Welke zijn 
de baten die men hier veronderstelt te bereiken? Vermits de baten onmogelijk kunnen bereikt 
worden tegen de volgende herziening van het plan (2026) zal de Staat dan ook automatisch 
overgaan tot het herstel in de oorspronkelijke staat. 

37. Neen aan proefeiland voor Knokke 

38. We gaan absoluut NIET akkoord met het vooropgestelde eiland voor de kust. Volgens ons is dit 
zeker niet de redding van de kust. Dit zal het water niet tegenhouden. De geul tussen het strand en 
het vooropgestelde eiland zal verzanden. 

39. Artificiële installaties hebben beïnvloeden altijd de stromingen en hebben verzanding of 
ontzanding tot gevolg. Hierdoor ontstaat steeds een artificieel onevenwicht met gevaar voor onze 
natuurlijke bescherming tegen stormen nl. strand en duinen. 

40. degelijke zandopspuitingen 



41. De aanleg van een proefeiland voor de kust van Knokke-Heist is ongewenst om de volgende 
redenen: - er werden onvoldoende andere alternatieven onderzocht (in verhouding tot de nadelen 
die dit proefeiland tot gevolg zal hebben), - een eiland voor de kust zal geen oplossing bieden aan 
de bedreigingen door de stijging van de zeespiegel, - indien er scheepvaart zal worden toegestaan 
in de vaargeul tussen het eiland en de kust zal dit belangrijke nadelige milieueffecten tot gevolg 
hebben, - er zal een nadelig effect zijn op de mogelijkheid om watersporten te beoefenen, - er zal 
een belangrijk economisch nadeel zijn voor eigenaars en bewoners (waaronder ikzelf) van 
appartementen met zicht op de zee. 

42. Wetenschappelijk onderzoek in Nederland heeft uitgewezen dat een eiland als kustbescherming 
achterhaald is. 

43. Het proefeiland zal sporten als kitesurf, zeilen en andere watersporten onmogelijk maken omdat 
er minder golven zullen zijn en omdat de vaargeul voor estuaire scheepvaart dit gevaarlijk zal 
maken. Bovendien wordt het zicht van strandbezoekers bezoedeld door die scheepvaart die ook 
nog eens veel vervuiling zal meebrengen zo dicht bij de kust. 

44. Het aanleggen van een proefeiland op slechts 1000 m van het strand van Knokke en het uitbaggeren 
van het water tussen het eiland en het strand om hier een kanaal van te maken is je reinste onzin 
en gaat een gigantische impact hebben op de recreatieve mogelijkheden van deze top toeristische 
zone. 

45. Wij wensen geen eiland voor de kust van Knokke-Heist. 

46. Er zijn geen of onvoldoende alternatieven onderzocht en voorgesteld voor de kustbescherming. 
Een eiland als kustbescherming is achterhaald/Proeven in Nederland hebben dit aangetoond. 
Eiland voor de kust is nefast voor het toerisme en watersport aan de kust. Prijzen vastgoed zullen 
kelderen. 

47. Kleinkinderen komen naar zee om te watersporten wat onmogelijk wordt met het eiland. 

48. Geen eiland bouwen voor de kust omwille van ongekende gevolgen, verstoorde horizon, 
bodemverontreiniging. 

49. Onmogelijke en gevaarlijke zwemzones Grote impact op pleziervaart Verstoorde horizon, zeezicht 
Geen zee meer maar een kanaal, volledig andere beleving in de negatieve zin. Marginalisering van 
natuur 

50. Geen proefeiland voor de kust van Heist/Duinbergen en Knokke. 

51. Wat het MRP voorziet voor de kust van Knokke is de doodsteek voor alle recreatieve activiteiten 
op en naast het strand van Knokke. De estuaire vaart die men beoogt tussen het kunstmatig eiland 
en het strand, zal elke recreatieve activiteit op die plaats onmogelijk maken. Knokke verwordt dan 
tot een stadje aan een rivier i.p.v. een zee. 

52. Watersport, toerisme: deze sectoren zullen nefaste invloed ondervinden door het aanleggen van 
een proefeiland. 

53. Welke toekomst voor de zeil- en surfclubs in Knokke, sommigen bestaan al 100 jaar.... zij zullen 
verdwijnen met die eiland, geen surfers meer ! Is dit denkbaar voor een gemeente die van toerisme 
leeft? 

54. Er zou een eiland komen voor de kust van Knokke. Wij hebben hier een vakantieappartement. Het 
is een plek om te genieten van het vrijheidsgevoel dat de zee met zich mee brengt. Een zee die geen 
natuurlijke golfslag kent wegens de aanwezigheid van een golfbreker in de vorm van een eiland is 
niet meer natuurlijk. Het eiland belemmerd ook het vrije zicht. Er zijn al de vele windmolens die mij 
storen, deze zijn goed zichtbaar bij helder weer, een eiland voor de kust is een schande voor de 
liefhebber van de zee! 

55. Tegen bestaande belangen van Knokke-Heist 



56. Het strand van Knokke kan beschouwd worden als een uniek stuk erfgoed. Toelaten dat er een 
proefeiland komt op 1 km van het strand, is onaanvaardbaar omwille van vervuiling ( plastic enz..), 
alsook visuele verstoring van het zicht op zee, zoals bijvoorbeeld de zonsondergang in het water. 

57. Eventueel te maken met strategie. Maintenance zeg maar. Er bestaan andere methodologische 
kaders. Namelijk het behouden van de natuur. Bezint eer ge begint. 

58. Is het strand en het Zwin geen cultureel erfgoed ? Wie durft er riskeren dat dit zou verdwijnen ? 

59. Dit plan van een proefeiland devalueert de waarde van het vastgoed aan de Belgische / Knokse 
kust. Verhogen van dijken & duinen is veel zinvoller. 

60. Dit eiland : welke impact op toerisme en op de commerce in onze stad, zou rampzalig zijn voor ons 
(Knokke-Heist) en een zegen voor andere badplaatsen, zij zouden nieuwe bezoekers krijgen. Dit kan 
niet. 

61. Er zijn geen of onvoldoende alternatieven onderzocht en voorgesteld voor de kustbescherming. · 
Een eiland als kustbescherming is achterhaald (proeven in Nederland tonen dit aan) · Eiland nefast 
voor milieu, toerisme, watersport, recreatie, vastgoed, patrimonium, economie ….van Knokke-
Heist · Bevoordeling van het economische belang van de haven van Zeebrugge. (2) 

62. Graag inspraak aan inwoners Knokke-Heist met betrekking tot het eventuele proefeiland voor de 
kust van Knokke-Heist. 

63. Het bouwen van een eiland zo dicht bij de kust is nefast voor de natuur van Knokke-Heist en 
betekent in feite een uitbreiding van de haven van Zeebrugge naar het noorden toe. Wij willen niet 
dat Knokke-Heist havengebied wordt en teloor zal gaan door een scheepvaart zo dicht bij de kust. 
Ook moet het Zwin en haar nood aan overstromingen gerespecteerd worden. Er is al zo weinig 
natuur, die moet zo goed mogelijk beschermd worden, ook voor toekomstige generaties. Het moet 
mogelijk zijn om de kust te beschermen zonder dergelijke negatieve impact op de kust. 

64. Ik teken bezwaar aan tegen de plannen omtrent de mogelijke bouw van een proefeiland vlak voor 
de kust van Knokke-Heist. Dit ontwerp kadert in een openbare raadpleging tot herziening van het 
Marien Ruimtelijk Plan voor de Noordzee (2020-2026). Door dit concrete voorstel zou praktisch de 
hele kust van Knokke-Heist gereduceerd worden tot een vaargeul voor de estuaire scheepvaart 
tussen Zeebrugge en Antwerpen, met alle nadelige gevolgen van dien. Mijn bezwaar is gesteund 
op volgende argumenten: · Er zijn geen of onvoldoende alternatieven onderzocht en voorgesteld 
voor de kustbescherming. · Een eiland als kustbescherming is achterhaald (proeven in Nederland 
tonen dit aan) · Een dergelijk eiland is nefast voor milieu, toerisme, watersport, recreatie, vastgoed, 
patrimonium, economie ….van Knokke-Heist · Bevoordeling van het economische belang van de 
haven van Zeebrugge. 

65. Het opspuiten van een eiland op 1,3km van de kust van Knokke-Heist gaat zee nefast zijn voor o.a. 
watersport-toerisme-pollutie zowel van zeestrook als van het zicht. Als daarbovenop nog 
scheepvaart gaat komen van/naar Zeebrugge-Westerschelde is het helemaal een ramp. 

66. Ik ben tegen het bouwen van een eiland in de zee, zowel rechtover de gemeente Knokke-Heist, als 
voor een andere kustgemeente. 

67. Een eiland zou nefast zijn voor milieu, toerisme, veiligheid, watersport, zicht, patrimonium, 
economie, enz. voor Knokke-Heist Er zijn onvoldoende alternatieven onderzocht voor 
kustbescherming 

68. Ik wil hiermee bezwaar aantekenen tegen het plan om een proefeiland te bouwen voor de kust van 
Knokke-Heist. 

69. Het herleidt de kust langs Knokke tot een vaargeul met gevolg minder stroming , meer vervuiling 
die zal blijven drijven met oa stank , minder aangenaam verbijf thv kustlijn enz. 

70. Er zijn geen of onvoldoende alternatieven onderzocht en voorgesteld voor de kustbescherming. · 
Een eiland als kustbescherming is achterhaald (proeven in Nederland tonen dit aan) · Eiland nefast 



voor milieu, toerisme, watersport, recreatie, vastgoed, patrimonium, economie ....van Knokke-
Heist. Dit zal Knokke-Heist ( mooiste kuststad van België )in korte termijn doden ! · Bevoordeling 
van het economische belang van de haven van Zeebrugge. 

71. Er zijn geen of onvoldoende alternatieven onderzocht en voorgesteld voor de kustbescherming. 
Een eiland als kustbescherming is achterhaald (proeven in Nederland tonen dit aan) · Eiland nefast 
voor milieu, toerisme, watersport, recreatie, vastgoed, patrimonium, economie ....van Knokke-
Heist. 

72. Bevoordeling van het economische belang van de haven van Zeebrugge. 

73. Ik ben tegen het eiland project bij gemeente Knokke vanwege het laste voor de strand gebruiker 
en de waardevermindering van ons appartement. 

74. Betreft: proefeiland voor kust van Knokke-Heist. We willen bezwaar neerleggen tegen de aanleg 
van dit proefeiland en wel voor volgende redenen: - Er zijn geen of onvoldoende alternatieven 
onderzocht voor dit gedeelte van de kustbescherming. - Zoals blijkt uit proeven in Nederland is de 
aanleg van eilanden voor de kust volledig achterhaald. - In geval van de aanleg van een eiland voor 
de kust zou er een onherstelbare schade aangericht worden aan de kust. Het milieu zo zodanig 
wijzigen dat hier geen sprake meer kan zijn van enige vorm van toerisme; watersport en recreatie. 
- De economische impact op Knokke-Heist zou ongelooflijk groot zijn. De geul tussen eiland en 
huidig strand zou enkel een bevoordeling zijn van de haven van Zeebrugge. - Door het creëren van 
de geul zal er een ophoping komen van afval voor de kust, met impact op alle bewoners en 
bezoekers.  

75. Eiland nefast voor milieu , toerisme, vastgoed , en er zijn onvoldoende alternatieven onderzocht en 
voorgesteld voor de kustbescherming. 

76. Graag eerst alle pistes na te gaan voordat er voor Knokke-Heist een nutteloos eiland wordt gelegd. 

77. Als zeedijk-bewoner van de stad Knokke, wens ik de rust aan de zeedijk te behouden, en geen 
toenemende storende vrachtschepen te zien dichterbij de kust. Ook het rustgevende zeezicht dient 
behouden te blijven. Dus ik ben tegen het geplande maritiem ruimtelijk plan van 2020-2026... 

78. Een eiland als kustbescherming is achterhaald (cf. proeven in Nederland tonen dit aan) Een eiland 
slecht voor het milieu, toerisme, keten, surfen, windsurfen, en desastreus voor de vastgoedprijzen 
Er zijn geen of onvoldoende alternatieven onderzocht en voorgesteld voor de kustbescherming. 
Belangen van de havens van Antwerpen en Zeebrugge gaan boven de belangen van de burgers die 
een vrije zee willen. Zwemmen wordt zwemmen in de vaarroute (die op 350 meter van het strand 
komt) van alle voorbijkomende binnenschepen. 

79. Eilanden voor de kust van Knokke-Heist zijn nefast voor het toerisme en voor de inwoners van 
Knokke-Heist. Het is trouwens zeer voorbarig en lijkt me een nutteloze paniekreactie op een 
EVENTUELE hogere stand van het zeewater. 

80. Hiermede wens ik bezwaar in te dienen betreffende het bouwen van een proefeiland voor de kust 
van Knokke-Heist. Motivering: - Er zijn geen of onvoldoende alternatieven onderzocht en 
voorgesteld voor de kustbescherming. - Een eiland als kustbescherming is achterhaald (proeven in 
Nederland tonen dit aan). - Dit eiland is nefast voor milieu, toerisme, watersport, recreatie, 
vastgoed, patrimonium, economie,... van Knokke-Heist. - Het eiland is een bevoordeling van het 
economische belang van de haven van Zeebrugge. 

81. Wens geen eiland voor de kust van Knokke. 

82. Een eiland als kustbescherming is achterhaald; proeven uit Nederland duiden dit aan. 

83. Ik ben tegen de bouw van een proefeiland voor de kust van Knokke. 

84. Zijn alternatieven op het geplande eiland onderzocht, welke zijn dat ? Kosten en mogelijke baten ? 
Waardedaling immobiliën Heist, Knokke is berekend ? Werkgelegenheid in toerisme daalt ? Wie 



wordt vergoed en hoe ? Zijn deze kosten meegerekend in het plan ? Recreatie, zeilen, surfen in het 
kanaal wordt gevaarlijk, onmogelijk ? Kan het eiland alternatief op bv 5 km gelegd worden? 

85. Ce projet n'a aucuns sens et ne répond certainement au fait de vouloir diminuer l'effet de montée 
des eaux de mer ou de nuire aux effets de tempête, ensuite si l'île serait construite les promoteurs 
seront assez actifs et rusés que pour approcher les politiciens afin d'en exploiter la surface par des 
constructions pour riches amateurs de paix 'soi-disant). 

86. Wij willen geen testeiland. 

87. Als bewoner van Knokke en verwoede zeesporter ben ik ten zeerste ongerust over de mogelijke 
bouw van een test eiland vlak voor mijn deur. Ik zou graag weten wat het effect is op Nederlandse 
wateren en kust en getijden en sedimentatiedynamiek. Mijn zeezicht zal totaal verstoord worden. 
Hoe zit het met de zwemzones (gevaar van draaikolken, wat met stroming). Wat met de kwaliteit 
van het strand. Waar kan ik nog zeilen, kiten ? 

88. er zijn geen of onvoldoende alternatieven onderzocht en voorgesteld voor de kustbescherming. 
Het eiland is nefast voor milieu. 

89. degelijke zandopspuitingen 

90. Geen eiland bij Knokke strand. Nog nu, nog nooit 

91. 8 km testeiland + buffer tot Zeebrugge + Zeebrugge = 13 km zijnde 20% van onze Belgische kust in 
gevaar gebracht door een TEST waarvan de effecten (o.a. verzanding, ...) gemodeliseerd kan 
worden. Ik heb een studie hierover gelezen. 

92. Ik zie dat er een kunstmatig eiland voor de kust van Knokke-Heist komt. Ik ben hier radicaal tegen. 

93. Het eiland zal zorgen voor een grote vissterfte en een vergadervuilbak van al het vuil in de zee. De 
mensen zand in de ogen strooien door het eiland te zien als een bescherming tegen een storm is 
werkelijk beneden alles. Dit is een vaargeul, die het uitzicht van Knokke helemaal zal doen kelderen. 

94. Proefeiland voor de kust van Knokke bedreigt gans het kustgebied van Knokke en ik wens dan ook 
bezwaar in te dienen tegen deze plannen. 

95. Tegen bouw eiland voor de kust Knokke. 

96. Er zijn geen of onvoldoende alternatieven onderzocht en voorgesteld voor de kustbescherming. · 
Een eiland als kustbescherming is achterhaald (proeven in Nederland tonen dit aan) · Eiland nefast 
voor milieu, toerisme, watersport, recreatie, vastgoed, patrimonium, economie ….van Knokke-
Heist · 

97. Bevoordeling van het economische belang van de haven van Zeebrugge. 

98. Proefeiland voor de kust van Knokke-Heist. In Nederland is aangetoond dat een eiland leggen niet 
de juiste oplossing is om de kust te beschermen. De geul tussen de kust en het eiland zal de 
recreatie sterk beperken (zeilen, surfen, zwemmen) en de kust is (zoals deze zomer bewezen) een 
toeristische trekpleister en zorgt voor een economische boost. Moeten we de toerist wegjagen 
naar het buitenland, met een vliegtuig laten reizen naar een betere bestemming (milieu impact?) 
Wat is de impact van het eiland op de fauna en flora van de kust? Kan bv. de grijze garnaal 
overleven? Extra onderzoek zou moeten gebeuren voor er overhaaste beslissingen genomen 
worden die later niet efficiënt blijken te zijn. 

99. Eiland Knokke-Heist: er zijn onvoldoende alternatieven onderzocht en voorgesteld voor de 
kustbescherming; een eiland is nefast voor het milieu, toerisme, watersport, recreatie, vastgoed, 
patrimonium, economie etc. van Knokke-Heist; een eiland als kustbescherming is bovendien 
achterhaald. 

100. In het kader van de raadpleging tot herziening van het Marien Ruimtelijk Plan voor de Noordzee 
(2020-2026) teken ik bezwaar aan tegen de plannen voor een mogelijke bouw van een proefeiland 
vlak voor de kust van Knokke-Heist. Dit bezwaar is op volgende wijze gemotiveerd: · Er zijn geen of 
onvoldoende alternatieven onderzocht en voorgesteld voor de kustbescherming. · Een eiland als 



kustbescherming is achterhaald (proeven in Nederland tonen dit aan) · De aanleg van een Eiland is 
nefast voor milieu, toerisme, watersport, recreatie, vastgoed, patrimonium, en uiteindelijk de 
economie van Knokke-Heist · Deze plannen bevoordelen het economische belang van de haven van 
Zeebrugge ten nadele van de belangen van Knokke-Heist, zijn inwoners en de directe omgeving van 
Knokke-Heist. Een afweging van deze belangen is m.i. onvoldoende gebeurd en gemotiveerd. 

101. Er zijn geen of onvoldoende alternatieven onderzocht en voorgesteld voor de kustbescherming 
Een eiland als kustbescherming is achterhaald/Proeven in Nederland hebben dit aangetoond Eiland 
voor de kust is nefast voor het toerisme en watersport aan de kust. Prijzen vastgoed zullen kelderen 

102. Er zijn geen of onvoldoende alternatieven onderzocht voor de kustbescherming. een eiland als 
kustbescherming is achterhaald (proeven in Nederland tonen dit aan, eiland nefast voor milieu, 
toerisme vastgoed economie van Knokke, bevoordeling van het economische belang van de haven 
van Zeebrugge. 

103. Er zijn geen of onvoldoende alternatieven onderzocht en voorgesteld voor de kustbescherming. 

104. geen eiland voor de kust van Knokke – Duinbergen 

105. de Knokse economie moet blijven draaien!!! 

106. Er zijn geen of onvoldoende alternatieven onderzocht en voorgesteld. Het voorgestelde project 
beantwoordt niet meer aan de huidige kennis en technieken van de bescherming op lange termijn. 

107. Zou dit eiland er komen , zouden ALLE kuststeden dit eilanden ook krijgen ,???? Schande voor 
Belgie, nergens in de wereld is dit project een optie tegen een storm of overstroming 

108. Ik ben tegen het project van een eiland vóór de strand van Knokke. 

109. Je suis contre la construction d’une île en face de la côte de Knokke. 

110. Je suis révolté à l'idée de la construction d'une île en parallèle avec la plage de Knokke. Cet 
endroit fort apprécié de nombreux belges, va être réduit à un canal qui longe la plage et non plus à 
une plage côtière. Je trouve que c'est un projet particulièrement scandaleux. 

111. Je suis totalement opposée au développement d'une île d'essai pour la soi-disant protection du 
littoral au niveau de Knokke-Heist. Il est absolument hors de question de voir des bateaux container 
se rapprocher encore plus de la côte alors qu'ils sont déjà anormalement visibles. Il est plus que 
temps de prendre au sérieux le risque évident et majeur que la connerie humaine à comme effet 
sur l'environnement et particulièrement l'environnement marin. Je ne suis pas écolo mais juste une 
personne avec un minimum de bon sens. De plus, Knokke-Heist, que cela plaise ou non à certains, 
est une station balnéaire en vogue de la côte belge et serait dénaturée totalement si les habitants, 
les vacanciers, les touristes d'un jour, d'un week-end ou des vacances devaient assis aux terrasses 
voir passer des bateaux chargés de container. Comment est-ce possible de devoir écrire et 
s'énerver pour ce type de situation alors qu'il s'agit d'évidence d'une inepsie totale ! Le port de 
Zeebrugge a tout a fait la possibilité de s'en sortir sans détruire directement l'environnement aux 
alentours. ça suffit !!! 

112. Je suis totalement opposée au projet d'aménagement d'une île d'essayeur la côte de Knokke-
Heist qui serait à l'origine du passage de bateaux containers encore plus près des côtes. C'est 
absolument inimaginable. ils sont déjà beaucoup trop proches. Comment est-ce possible que l'on 
puisse imaginer une chose pareille. Sous prétexte de développement !! Peut-on seulement se 
rendre compte que le développement tue à certains niveaux l'équilibre ne place. J'ai 78 ans, ce 
n'est pas être contre le développement c'est juste avoir du bon sens ! 

113. "Natuurlijkheid is een basisvoorwaarde voor de ontwikkeling van het BNZ.” Ook buiten de 
natuurbeschermingsgebieden moeten alle activiteiten die de macrobenthos vernielen, vermeden 
worden. De bouw van eilanden kan dus niet. De overheid heeft miljoenen euro's uitgegeven om 
het zwin uit te breiden. De eventuele aanleg van een eiland voor de verbrede toegang aan zeezijde 
vernielt deze investering. 



 

Afdeling 11: Munitiestortplaats 
 

1. Overal langs de Europese kusten zijn er munitiestortplaatsen. Overal komt men tot de conclusie 
dat men die beter onaangeroerd laat liggen. Het eventueel verwijderen zal jaren duren en 
miljoenen kosten zoniet miljarden. Dus laten liggen . (2) 

2. Munitiestort ook in de Oosterschelde , de Waddenzee , voor de kust van IJmuiden, de Duitse 
Oostzee enz. Monitoren en laten liggen is de boodschap (2) 

 

Afdeling 12: Wetenschappelijk onderzoek 
 

1. Er zijn meer dan 1000 wetenschappers die zich bezig houden met allerlei onderzoeken boven en 
onder de Noordzee . Meer dan er vissers zijn! Geen verdere commentaar . (2) 

 

Afdeling 13: Recreatieve activiteiten 
 

1. Toerisme is veel meer dan recreatieve bedrijven. wat als de eigenaars van de appartementen met 
zicht op zee en vrije horizon planschade vragen voor de minwaarden van hun eigendom? werd dat 
berekend? (2) 

2. Recreatieve activiteiten zijn maar een klein onderdeel van de toeristische sector. Of wil men 
opzettelijk deze belangrijke sector doodzwijgen?.? Even herinneren dat de minister voor mobiliteit 
ook minister voor toerisme is ! ik verwijs naar de opmerkingen die de verscheidene toeristische 
sectoren zullen maken en waarbij ik mij aansluit. (2) 

3. Hengelsport - Is binnen de windparken recreatief medegebruik bespreekbaar/mogelijk naar 
analogie met de Nederlandse windparken? Onder strikte voorwaarden is het daar toegestaan om 
binnen de windparken te varen en te vissen. 
http://www.deltavissers.nl/index.php/2018/03/14/windparken-gaan-open/ 

4. Dit plan heeft negatieve gevolgen voor de watersporten beoefend aan onze kust.  

5. De gevolgen van het plan zou voor de recreatieve activiteiten nadelig kunnen zijn. Wat gebeurt er 
met het mooie strand aan onze kust? Welke nadelige invloed heeft het plan op onze schitterende 
zeehorizon, de ondergaande zon, … ? Wat met de echte mooie golven, ja zelfs bij stormweer? 

6. Waar is het principe van vrije ruimte op de Noordzee? Hoe weet ik waar ik nog onbekommerd, 
veilig en sereen kan en mag rondzeilen op de Belgische Noordzeewateren? 

7. Stop de overregulering, het is niet meer aangenaam. 

8. Gelieve meer rekening te houden met de zeilsport. Meer in het bijzonder ontbreekt het over een 
visie omtrent hoe huidige en toekomstige evoluties in zwaardboten en catamarans passen binnen 
dit plan. De tijd van de trage zeilboten is voorbij. Jeugdklasses in catamarans en skiff zeilboten varen 
vlot 35 km/uur, bij voorkeur 2 a 3 mijl uit de kust. Om aan deze snelheden veilig te kunnen zeilen 
heb je een stabiele wind nodig zonder turbulenties van wal, windmolens of eilanden. Daarnaast is 
er een trend naar nog snellere boten op foils (draagvleugels) in de verdere toekomst. Hiervoor heb 
je een minimum diepgang van meer dan 3 meter nodig en liefst nog dieper dan de mastlengte 
omwille van de kans op omslaan. Het spreekt voor zich dat je dergelijke boten niet kan dwingen om 
in een corridor met andere zeilschepen te varen. Bovendien zijn de koersen die deze boten kunnen 

http://www.deltavissers.nl/index.php/2018/03/14/windparken-gaan-open/


varen erg specifiek omwille van de grote zeiloppervlaktes. Pal voor de wind is bijvoorbeeld 
onmogelijk. Het zijn net deze extreme boten die door de ISAF naar voor geschoven worden als de 
toekomstige olympische klassen. Bij de grotere yachten is er een gelijkaardige trend voor de 
America’s cup, Volvo Ocean race enz... Het zou jammer zijn om in het verdere traject enkel de 
machtige kapitalisten met hun klassieke yachten te consulteren als het gaat over de toekomst van 
de zeilsport. 

9. Al wordt recreatie in principe overal toegelaten, er zijn veel te veel beperkingen in de andere 
afdelingen opgenomen/verborgen. Door grote gebieden, als de windmolenparken, ontoegankelijk 
te verklaren, wordt de recreatievaart veel ruimte afgenomen om vrij te blijven van scheepvaart en 
dergelijke. In de ons omringende landen, mag recreatievaart gewoon door de windmolenparken 
(NL, UK, ...) 

10. Recreanten zijn ook gebruikers van de zee. Federatie(s) en clubs moeten er zich toe verbinden hun 
leden te informeren nopens de beperkingen van onze mare liberum! 

11. Verdwijning van zeesporten: zeilen, surf, waterkwaliteit, stromingen... 

12. Ik onderschrijf de bezorgdheid van WWSV i.v.m. de inname van onze mariene ruimte door 
commerciële en andere toestanden. Als zeezeiler is er steeds minder plaats om de Belgische 
kustwateren te doorkruisen. Nu ik verneem dat er nog windparken bijkomen, vrees ik voor nog 
minder vaarwater voor zeilers. Ik sta volledig achter de windparken als energiewinning. Maar ik 
begrijp helemaal niet waarom men die parken in Engeland mag doorkruisen met zeilboten en dat 
dit in onze contreien verboden is! 

13. Het ontwikkelen van industriële/commerciële activiteiten zal mogelijks de pleziervaart 
hypothekeren. Zeker grote projecten (energieatol, aquacultuur ..) nemen danig veel plaats in dat 
onbelemmerd zeilen onmogelijk wordt. 

14. Vrij tot relatief korte afstand uit de kust. 

15. Vrije banen voor waterrecreanten...minder schrik hebben van mogelijke ongevallen...harmonieus 
naast elkaar bestaan...vb.: varen toelaten tussen de windmolens...niet alle wind wegnemen... 

 

Afdeling 15: Cultureel erfgoed. 
 

1. Het zeezicht de vrije horizon en de vele wrakken behoren tot het cultureel erfgoed van de kust . 
dus 12 mijlszone zeker vrijwaren (2) 

 

Afdeling 16: Commerciële en industriële zones 
 

1. Buiten de 12 mijlszone zoals het bestaande MRP (2) 

2. Open ruimte moet het eerste doel zijn van net nieuw MRP. De Noordzee mag niet de vuilbak zijn 
voor activiteiten waarvoor men geen plaats vindt aan land. (2) 

3. Volgens wat ik begrepen heb uit de infoavond in De Haan hebben jullie bij jullie weten nog geen 
aanvragen lopen voor een exploitatie op de Wenduinebank. Waarom daar dan een 
commerciële/industriële zone creëren? Als er toch geen vraag naar is??? De commerciële zone in 
De Haan ligt op het land, nl. het toerisme. Waarom deze tenietdoen met het creëren van een op 
zee? Het buitenlands ( en binnenlands) toerisme groeit elk jaar en zorgt voor inkomende deviezen, 
grote tewerkstelling... Indien deze zone er komt ( liever niet ) moeten er wel heel strikte 
voorwaarden opgelegd worden: geen geluidsoverlast ( boven en onder water ), geen storing van 



uitzicht, m.a.w. niets die storend uitsteekt boven de zeespiegel, geen industrie, geen vervuiling, 
geen beïnvloeding van stromingen, geen verstoring van de natuur..... Jaren geleden werd ons 
verteld dat de windmolenparken niet zichtbaar zouden zijn vanaf onze kust. Wij geloofden het niet, 
maar ze hielden voet bij stuk. Wie heeft nu gelijk? Nu deze windmolenparken er toch zijn, waarom 
daar ( tussen, rond, in omgeving ) dan geen commerciële/industriële zone aanleggen? ( bv. 
aquacultuur, ..). Dit zou een veel betere plaats zijn dan 3.5 km voor de kust. 

4. Hoewel bijlage 2 bemerking maakt dat deze zones enkel activiteiten zullen toelaten die voldoen 
aan strikte voorwaarden inzake veiligheid, impact op zeezicht, milieu-impact, duur en impact op 
andere gebruikers, maakt het KB zelf hier geen melding van. In het bijzonder met betrekking tot de 
zones ter hoogte van Oostduinkerke en De Haan - Bredene is het toch wel belangrijk het zeezicht, 
één van de weinige vergezichten die ons land rijk is, te waarborgen, dit zowel voor de toeristische 
industrie evenals het genot van mensen die van dit prachtige vergezicht komen genieten. Het KB 
bevat bijgevolg idealiter reeds strikte bepalingen met betrekking tot dit punt. 

5. Felicitaties over het gepresteerde werk en de duidelijke uiteenzettingen. Ik was aanwezig op de 
informatievergadering in De Haan op 5 september 2018. - Het plan gaat enkel over de zone waar 
de federale overheid bevoegd is en de studie houdt geen rekening met het impact op de 
economische activiteit van de kust, waaronder: a) De kustverdediging: Ik denk niet dat er een 
waterbouwkundig model bestaat zoals dit het geval is voor de Scheldemonding. Het impact van 
menselijke wijzigingen dicht bij de kust evenals deze van de klimaatwijzigingen, verdediging tegen 
stormen,... komt onvoldoende in aanmerking ; cq houdt er geen rekening mee; bij dit plan. b) Het 
plan voor commerciële en industriële activiteit brengt op zichzelf reeds schade toe aan de 
kusteconomie. Vooral de immobiliën en de bouwsector zullen aanzienlijke schade lijden eens de 
werken dichtbij de kust starten. c) Door commerciële en industriële activiteit op 3.6 tot 5 km voor 
de kust te plannen knelt u de toeristische zone tussen Zeebrugge en Oostende in en verandert u de 
bestemming van de kustlijn in industriële en commerciële zone. Bij uitbreiding gelden deze 
opmerkingen voor de gehele kustlijnen, zeker voor Knokke. Er is bijgevolg een belangrijk impact op 
het BNP van de provincie West Vlaanderen tegenover een plan waar de economische activiteit nog 
moet gedefinieerd worden. Het zou wijselijk zijn om deze activiteit verder in zee te plannen. 
Misschien iets moeilijker maar de technische middelen zijn voorhanden; en u vernietigt niet de 
belangrijke economische waarde van de kustlijn. Tot slot, hoe verdienstelijk het plan ook is, de 
aanpak werd niet gecoördineerd met de Vlaamse gemeenschap (bevoegd voor onshore vanaf de 
laagwaterlijn), met de internationale situatie en houdt té weinig rekening met het pact van de 
natuur op deze zone.  

6. Ik ga niet akkoord met de nieuwe zone (ter vervanging van het energie-atol) en zijn inkleuring en 
bestemming , nu gepland op 3.6km voor het strand van De Haan . Zolang er niet geweten is wat er 
in die zone komt, kunnen de inwoners van de kust niet akkoord gaan. 

7. Ik vraag u hierbij volgende punten in overweging te nemen : er wordt in de tekst van het MRP 
vermeld dat de industriële en commerciële activiteiten enkel mogen plaatsvinden mits het 
vervullen van strikte voorwaarden inzake .... , impact op zeezicht, .... Waarom is men niet 
specifieker inzake de voorwaarden die men oplegt. Dit zou de inwoners en eigenaars in De Haan en 
Wenduine een grotere rechtszekerheid geven qua impact op het zeezicht zou geven : 1. indien er 
een multifunctioneel eiland of atol wordt aangelegd mogen geen constructies worden opgetrokken 
die boven het eiland uitkomen. Zo wordt vermeden dat er op het mutifunctioneel eiland of op het 
atol ook nog eens nieuwe kleinschalige windmolens komen zoals Jan De Nul en DEME in zijn 
Europese subsidie-aanvraag hadden vermeld teneinde het project rendabel te maken, wat ook 
door Johan Maes, hoofd project export-finance in Trends van 12.05.2017 wordt bevestigd. 
https://trends.knack.be/economie/beleid/de-noordzee-wordt-de-energiefabriek-van-
europa/article-normal-851109.html Onderzeese installaties kunnen natuurlijk wel. Zonnepanelen 



eveneens indien het zonlicht niet weerkaatst wordt. 2. ik stel voor om de omtrek van projectzone 
D anders te definiëren voor industriële en commerciële activiteiten - die onder de zeespiegel 
plaatsvinden zoals aquacultuur, oesters, koeling van servers van Google, ... - die boven de 
zeespiegel plaatsvinden door bv het opspuiten van een eiland. Voor activiteiten onder de 
zeespiegel is zone D en het alternatief van Arcadis voor zone D OK. Voor activiteiten boven de 
zeespiegel stel ik voor om de zone te verkleinen en het benuttigingspercentage overeenkomstig te 
verhogen : - projectzone D loopt van Fort Napoleon in Oostende tot het begin van de zeedijk in De 
Haan en mag slechts voor 40 % benut worden. Nergens is langs dit stuk van de kust bebouwing met 
uitzondering van de zeedijk van De Haan. Voor alle activiteiten die boven de zeespiegel plaats 
vinden stel ik voor om deze zone in te korten tot bv 2 km voor De Haan of tot de Vosseslag teneinde 
het zeezicht en zicht op de ondergaande zon niette belemmeren. De 40 % kan dan 
verhoudingsgewijs verhoogd worden. De zone dient zover mogelijk in zee te liggen. - alternatief 
Arcadis voor projectzone D ligt volledig voor de zeedijk van De Haan en komt tot Wenduine of zelfs 
tot voor de zeedijk van Wenduine. Zelfde voorstel : waarom niet opleggen dat de zone niet mag 
benut worden 2 km westelijk van De Haan en voor de zeedijk van De Haan en hetzelfde voor 
Wenduine. De 30 % benuttingsgraad wordt verhoogd en aldus heeft de BC nog meer dan genoeg 
plaats voor een eiland of atol. Ze hebben zoals uit onderstaande artikels uit De Tijd blijkt 4 km op 2 
km nodig want ze gaan dieper de zeebodem in dan bij hun eerste voorstel. Ook hier dient het eiland 
zo ver mogelijk in zee liggen (cfr "de riool van Lippens" maar ook om te vermijden dat door 
stromingen voor het strand van de badplaatsen niet meer kan gezwommen worden). 
https://www.tijd.be/nieuws/archief/Energie-eiland-voor-kust-duikt-opnieuw-op/9963688 
https://www.tijd.be/ondernemen/milieu-energie/DEME-gaat-energie-eiland-exporteren-naar-
Dubai/9972716 Hartelijk dank.  

8. Het marien ruimtelijk plan stelt dat wetenschappelijk onderzoek overal is toegelaten in de Belgische 
zeegebieden, behoudens andersluidende bepalingen die een verbod of voorwaarden instellen. Het 
feit dat wetenschappelijk onderzoek en testen overal worden toegelaten, wordt ondersteund door 
het ILVO en wij pleiten ervoor om dit te behouden in de nieuwe versie van het MRP. Een belangrijk 
luik in het wetenschappelijk onderzoek focust op het opvolgen en evalueren van de invloed van 
menselijke activiteiten op het marien ecosysteem. Dit is ook een verplichting in het kader van tal 
van EU-milieurichtlijnen (in functie van het bereiken van de goede milieutoestand). Hierbij wordt 
er ook gestreefd naar een verduurzaming van deze menselijke activiteiten; Specifiek voor visserij 
houdt dit in dat er alternatieve, minder bodemberoerende technieken moeten getest worden in 
“meer” gecontroleerde veldomstandigheden. In het MRP2014 werden hiervoor 4 zones voorzien 
waar visserij-maatregelen konden toegepast worden. Aangezien dit nu door EU geblokkeerd is, 
zouden we willen suggereren om dit specifiek aspect op te nemen en toe te laten in de commerciële 
en industriële projectzones Om een wetenschappelijk correcte opvolging te hebben, zal het in deze 
zones noodzakelijk zijn om een bepaalde oppervlakte te vrijwaren van enige bodemberoerende 
activiteiten. Wat ook al deels onder Artikel 23, $2,punt 5 (Een controlezone te vrijwaren, waar 
nodig, die als referentie voor de situatie zonder de activiteit gebruikt wordt) staat vermeld. Zulke 
zones kunnen een temporeel karakter hebben en dienen afgebakend te worden in overleg met de 
betrokken stakeholders. Het temporeel karakter betreft hier een periode van niet verstoring voor 
de start van het proefproject, de proefperiode en een periode van opvolging. Het specifiek 
opnemen van testgebieden voor visserij technische maatregelen in deze commerciële en 
industriële activiteiten zone zal helpen om de verduurzaming van de visserijsector te ondersteunen. 

9. Op de infovergadering over het marien plan, 5 september 2018 werd gesproken over het eventueel 
toekennen van een "commerciële en industriële zone" en dit voor de kust, tussen De Haan en 
Bredene. Als antwoord op de vraag wat deze "commerciële en industriële zone" behelst moesten 



wij het stellen met : "er zijn nog geen concessies aangevraagd". Mag ik hieruit concluderen dat men 
zomaar zonder vraag van een geïnteresseerde een industriezone creëert. Mijn twijfel daaromtrent. 

10. Ik ben tegen een eiland in zee tussen voor Wenduine. 

11. Ik ben TEGEN een eiland voor de kust van Wenduine 

 

Bijlage 2: Langetermijnvisie, doelstellingen en indicatoren, en ruimtelijke beleidskeuzes 
 

1. In het ruimtelijke Noordzee plan is er te weinig rekening gehouden met vrije ruimte, ecologie en 
duurzaamheid. Overbevissing en overindustrialisatie maken dat sportvisserij nauwelijks nog 
mogelijk is en de zeiler kan niet meer genieten van onbevangen en gerust varen 

2. De zee zo vrij mogelijk houden, dus minimale hoeveelheid wetten en regels 

 

Strategisch milieueffectenrapport 
 

1. Mankerende data. Mankerend humanisme t.o.v. bewoners en bezoekers. 

2. Het strategisch milieueffectenrapport maakt gewag van alternatieve oplossingen alhoewel, wat de 
zeewering betreft, het ontwerp K.B. geen alternatieve oplossingen inhoudt. Er wordt gelijktijdig 
meerdere documenten in omloop gebracht o.a. het project "Kustvisie van het Vlaams Gewest" dat 
alleen bewerkt is in een masterplan dat niet bestaat in de Vlaamse Code Ruimtelijke Ordening en 
waarover geen officiële bekendmakingen worden verricht. De chaotische benadering van de 
zeewering door de Belgische Staat en het Vlaams Gewest leiden tot een totaal gebrek aan 
verstaanbaarheid 

3. Het zal een serieuze invloed hebben op het milieu en de omgeving 

4. Procedure planMER Het MRP plan is rechtswege plan-MER plichtig. Tijdens een volgende stap 
wordt een ontwerpregister opgesteld. Dit ontwerpregister werd voor advies voorgelegd aan het 
‘Adviescomité SEA’ waar verschillende federale instanties deel uitmaken. Het definitief register 
wordt opgesteld in overleg met de Dienst Marien Milieu die finaal beslist over het register. In 
Vlaanderen worden de MER procedure en het ontwerpregister kritisch gescand en uiteindelijk 
vastgesteld door een onafhankelijke cel MER. Hoe wordt op federaal niveau deze onafhankelijkheid 
gegarandeerd? - De bijlagen bij de planMER zijn niet zichtbaar? Zoals Bijlage 2: 
Verantwoordingsdocument opmerkingen Adviescomité SEA. 

5. Bijlage 1 – ruimtelijke analyse – landschappelijke waarde.  
In de tekst wordt vermeld dat het zicht op zee op de meeste plaatsen ongestoord is. De inplanting van 
de windmolens in zone 1 wordt hier niet mee in rekening gebracht. De invulling van de eerste 
aangeduide zone heeft reeds een impact op het zeezicht en dient hier vermeld te worden. In de 
planMER wordt een visuele simulatie voorzien (van in 2010) waarbij de volledige oostelijke zone voor 
windturbines operationeel is. Ondertussen is die volledige zone bijna operationeel, het zou relevanter 
zijn om de effectieve situatie op vandaag weer te geven.  
Volgens de planMER op p19, is het zeelandschap het landschap van het zeeoppervlak tot aan de horizon 
en heeft het een grote belevingswaarde vanwege zijn gaafheid voor zowel de kustbewoner als de 
toerist en de recreant. Dit is één van de best bewaard gebleven landschappen en ook een voor de 
toekomstige generaties te koesteren goed. Dit zeelandschap moet in voldoende mate gevrijwaard 
blijven, door de locatiekeuze van de activiteiten in het BNZ en door de nodige aandacht te besteden 



aan de impact van een bepaalde activiteit (en zijn gecumuleerde impact met andere activiteiten) op 
het zeelandschap in de procedures tot toekenning van een concessie en vergunning.  
Toch wordt die cumulatieve impact onvoldoende doorgetrokken in de planMER. De oefening wordt 
niet doorgetrokken voor zowel de invulling van de commerciële zone, de invulling van de windmolens 
en het test-eiland.  
Kan er ook voor de kust van Knokke-Heist afgetoetst worden wat de horizonbezettingsgraad is?  
Mogelijkheden voor energieopslag in de commerciële zones? Eilanden? 
Wat is mogelijk in de vijf zones die worden aangeduid voor commerciële en economische activiteiten? 
In de plan-MER wordt dit ingevuld als ‘golfslag- en getijdenenergie, aquacultuur, etc’. Toch wordt er in 
het voorliggend plan op verschillende plaatsen verwezen naar de mogelijkheid van opslag van energie 
(bv Bijlage 1 – 8.3. en Bijlage 2 – p17). Aan welk type energieopslag wordt hier gedacht? Volgens de 
plan-MER mogelijks atollen? 
Hoe gebeurt de afweging om economische/commerciële activiteiten toe te laten? Wat als verschillende 
commerciële spelers alle zones willen innemen voor activiteiten met een zware impact? Wat is dan de 
rationale om keuzes te maken?  
Overleg van met de buurlanden en impact van de plannen van de buurlanden op planning?  
Bijlage 1 – hfdst 11 – situatie in de Noordzee – Is het de bedoeling van dit hoofdstuk om de ruimere 
context mee te geven? Frankrijk wordt niet weergegeven op de kaart.  
Er wordt verwezen dat het wenselijk is om sterker transnationaal samen te gaan werken, om te komen 
tot één planproces. Momenteel ontbreekt een beschrijving van de individuele plannen van de 
buurlanden grenzend aan ons deel van de Noordzee (zoals het plan rond de windmolens langs Franse 
kant of langs Nederlandse kant).  
Testeiland 
Ruimtelijk wordt er ook een zone ten oosten van de haven van Zeebrugge afgebakend bestemd voor 
de bouw van een testeiland voor kustverdediging, onder bepaalde voorwaarden. Het testeiland zal bij 
de volgende herziening van het MRP geëvalueerd worden.  
Wat is de wetenschappelijke onderbouwing om een zone ten oosten van de haven van Zeebrugge af te 
baken, bestemd voor de bouw van een test-eiland voor kustverdediging? Waarom werd precies deze 
zone gekozen en is deze zone representatief voor de ganse kust (zone met veel erosie en 
stroming/sedimentatiepatroon die beïnvloed wordt door de uitbouw van de haven van Zeebrugge)?  
Wat is de impact van een mogelijk test-eiland voor de kust van de Knokke-Heist op het land (land-zee 
interactie)? Bv op de monding van het natuurreservaat het Zwin?  
Op p41 in het hoofdstuk rond de ruimtelijke beleidskeuzes wordt er onder zeewering verwezen naar 
de mogelijke invloed van de havenuitbreidingen van de havens van Oostende en Zeebrugge en de 
ontwikkeling in de zones ten oosten en ten westen. Wat is de relatie tussen zeewering (waarbij de kust 
beschermd wordt tegen zwaarder stormweer en een zeespiegelstijging) en de havenuitbreiding?  
 
In de plan-MER wordt vaak verwezen naar lacunes in de kennis van een test-eiland. Waarom wordt een 
testeiland niet uitgeprobeerd in de testzone voor zeewering of in de projectzone mariene 
innovatielocatie?  
 
- Bijlage 1 – ruimtelijke analyse – kabels en pijpleidingen – heel wat kabels zijn in ongebruik 
geraakt. Moeten deze ook geruimd worden, of is de impact van het ruimen groter dan de baten (ook 
op lange termijn?)? Wat met nieuwe kabels die momenteel erbij worden gelegd? Moeten deze ook 
worden opgeruimd eens in onbruik geraakt?  
- Bijlage 1 – ruimtelijke analyse – overzicht van de gekozen maatregelen op per aandachtzone – 
p123. Uiteindelijk zijn er andere keuzes gemaakt op vlak van zeeweringsmaatregelen dan diegene die 



hier opgelijst staan zoals voor de sectie Middelkerke-Westende waar er een golfdempende uitbouw 
van de dijk wordt voorzien. 

 

Andere opmerkingen 
 

1. Nergens vind ik een verwijzing naar de economische sector toerisme. dat is meer dan recreatie (2) 

2. Een document van 500 bladzijden is niet weggelegd voor de gewone burger. Al werden er 
infovergaderingen gegeven , kan men zich de vraag stellen of alle opmerkingen serieus zullen 
genomen worden, en of er rekening zal mee gehouden worden. (2) 

3. Bezint eer ge begint U heeft al een folder verspreidt: "Waarom voorziet het marien ruimtelijk plan 
een proefeiland voor onze kust?" U heeft hier aan de kust een reële aversie gekweekt tegen jullie 
plannen; kort omschreven als: Hoe krijgen we de kust en bijzonder de kust in Knokke zo snel 
mogelijk om zeep. Wij, aan de kust, hebben een grondige hekel en voelen het grootste wantrouwen 
tegen regulerende Brusselaars. 

4. Welk effect zal het plan hebben op de waarden van de gebouwen aan onze Belgische oostkust? 
Vooral tussen Oostende en Blankenberge? 

5. Geen idee waarom jullie deze plannen hebben! Wat ontzettend zonde om dit door te zetten! Zo’n 
mooie kust en een heerlijk vakantieoord! Dat is dan in een klap weg!! Weg rust! Weg natuur! 
Mensen gebruik je gevoel en je verstand!! Ik kom sinds mijn vijfde jaar in Knokke ben nu 57 en voel 
me zo thuis! Ondanks dat er al zoveel weg en veranderd is....o.a. het mooie opluchtzwembad waar 
ook al weer flats zijn gebouwd..... doe dit niet!!!  

6. Een openbaar onderzoek mag niet plaatsvinden tijdens de maanden juli en augustus. Zal de 
Belgische Staat het openbaar onderzoek opnieuw opstarten. 

7. Je ne suis pas d'accord avec l'idée même d'aménager l'espace marin comme on aménage l'espace 
public terrestre. C'est un endroit où seule la nature doit dicter l'aménagement et poser sa loi. 

 

Opmerkingen ontvangen via email of brief 
Onder dit hoofdstuk wordt een zo volledig mogelijk overzicht gegeven van de opmerkingen ontvang per 

mail of per brief. Door het medium, zeker in geval van een brief, is het echter niet mogelijk om deze 

integraal op te nemen in deze bijlage. 

Algemene opmerkingen 
 

1. Het verdient de aanbeveling om alle coördinaten te herrekenen en op te nemen in graden, minuten 
en decimalen van minuten. 

2. Bij het nagaan van de coördinaten werden door de Vlaamse diensten verschillende onjuistheden 
vastgesteld. Aan de federale overheidsdiensten wordt daarom gevraagd de coördinaten zowel in het 
koninklijk besluit (KB) als in de bijgevoegde kaarten grondig te controleren en waar nodig te corrigeren. 
Er wordt tevens verzocht de coördinaten in graden, minuten en tienden van minuten aan te geven. De 
omzetting van de opgegeven (niet gebruikelijke) coördinaten zorgt bovendien ook steeds voor 
afrondingsverschillen. 

3. Er moet worden nagegaan of er geen overbodige coördinaten zijn opgenomen en of het mogelijk is 
bepaalde gebieden te vereenvoudigen. 



4. Het juridisch kader voor vervolging van inbreuken op maatregelen met een ruimtelijke impact moet 
herbekeken worden. 

5. Het kluwen van bevoegdheden / verantwoordelijkheden tussen alles op de Noordzee en de land-zee 
interacties zijn niet bevorderlijk om alles in goede banen te leiden. Persoonlijk denk ik dat het veel beter 
zou zijn indien alles van de Noordzee en de kust (zowel visserij, IHD, zand - grindwinning, ruimtelijke 
ordening, kustbescherming, enz.) onder één bevoegdheid zou vallen. 

6. Zoals de FRDO reeds aangaf in zijn advies van 2013, is het Marien Ruimtelijk Plan een nuttig en 
noodzakelijk beleidsinitiatief. Het Belgische deel van de Noordzee is immers een belangrijk ecosysteem, 
dat ons een aantal essentiële diensten levert onder meer op het vlak van mobiliteit (scheepvaart), 
energie (bv. offshore windmolens), voeding (visserij en aquacultuur) en ontspanning (toerisme en 
recreatie). Het MRP brengt deze verschillende menselijke activiteiten en hun impact op het mariene 
milieu in kaart en stemt ze ruimtelijk op elkaar af. 
  
Het gaat in wezen om een duurzame-ontwikkelingsbenadering, waarbij gepoogd wordt economische, 
sociale en milieudimensies te integreren in een ecosysteemvisie. Het MRP vormt een beleidskader voor 
het uitoefenen van diverse – soms conflictuele – activiteiten in de schaarse ruimte, maar ook voor 
meervoudig gebruik van die ruimte, complementaire projecten en win-winsituaties. Ons land kan een 
pioniersrol spelen waar het gaat om het intelligent en innovatief combineren van verschillende functies 
en activiteiten in een relatief beperkt zeegebied. 

7. De FRDO waardeert de geïntegreerde en participatieve aanpak om het MRP vorm te geven. Niet 
alleen zijn op politiek niveau instellingen en overheden op verschillende beleidsniveaus betrokken en 
wordt dit als een “interfederaal” dossier behandeld, ook diverse maatschappelijke actoren en relevante 
stakeholders worden geraadpleegd, en burgers kunnen een inbreng formuleren via de openbare 
raadpleging. 
Een dergelijke aanpak biedt in principe de beste garantie op een onderbouwd en gedragen plan. Ook 
de sterke klemtoon op samenwerking doorheen het MRP-ontwerp, zowel internationaal als over de 
Belgische land-zee grens heen, is cruciaal voor een effectief beleid rond de Noordzee. De raad beveelt 
aan om verdere stappen te zetten op dit vlak. In eigen land kan dit door een verdere afstemming van 
land- en zeebeleid, onder meer waar het gaat om natuurbehoud (creëren van land-zeereservaten), 
afvalreductie  en kustbescherming. Internationaal is het aangewezen het MRP te koppelen aan de 
beleidsplannen van aan onze Noordzee grenzende buurlanden – bijvoorbeeld inzake hernieuwbare 
energie, natuurbehoud, visserij, militaire activiteiten. De vermelde langetermijnvisie verwees hier 
reeds naar, door “Streven naar nationale en transnationale grensoverschrijdende samenwerking” als 
een kerntaak voor de overheid te omschrijven, waarbij “kan gestreefd worden naar één marien 
ruimtelijk plan voor de gehele Noordzee, opgesteld binnen één planningsproces of door verregaande 
afstemming van de verschillende nationale planningsprocessen (..)”.   
Nog wat de governance betreft, waardeert de FRDO dat het MRP inzet op een adaptief beleid dat 
rechtszekerheid biedt aan projecten, maar ook toelaat om in te spelen op innovatie en nieuwe 
ontwikkelingen.  Het is immers noodzakelijk om gedurende de looptijd van het plan, zowel rekening te 
houden met evoluties inzake de milieutoestand van onze zee als met technologische vernieuwingen en 
economische opportuniteiten die zich zouden aandienen. De raad vraagt om in het MRP 
verduidelijkingen op te nemen wat betreft de procedure die gevolgd zal worden voor dit adaptief beleid 
tijdens de looptijd van het plan (wie beslist daarover, op basis van welke informatie...).   
 

8. De SALV erkent de noodzaak van een marien ruimtelijk plan en apprecieert de contacten en de 
verschillende overlegmomenten met de bevoegde autoriteiten in de aanloop naar het nieuwe MRP. 
De SALV is echter bezorgd over extra ruimteclaims en stelt vast dat recente 
duurzaamheidsinspanningen van de sector hierdoor worden bedreigd.  



Er worden in het nieuwe MRP tal van nieuwe activiteiten voorzien. Elk van die activiteiten zal ruimte 
nodig hebben en zal een impact hebben op de aanwezige activiteiten en de fauna en flora. We pleiten 
ervoor dat in de procedure die het toekennen van een vergunning voorafgaat, het opmaken van een 
impactanalyse opgelegd wordt en uitgevoerd op kosten van de vergunningsaanvrager. De 
impactanalyse mag zich niet richten op de nieuwe activiteit alleen. Er moet rekening gehouden worden 
met het cumulatief effect op toerisme, visserij en andere economische en commerciële activiteiten 
omdat daar onvoldoende rekening mee wordt gehouden in de plan-MER. 

9. VOKA West-Vlaanderen verwelkomt het ontwerp-MRP dat een plaats wenst toe te kennen aan de 
vele activiteiten op het Belgisch deel van de Noordzee. Dit is inderdaad een van de drukst gebruikte 
mariene gebieden ter wereld, waarin ruimte nodig is voor groene energie, zandwinning, scheepvaart, 
visserij, aquacultuur, defensie, natuurbehoud, wetenschappelijk onderzoek, enz.  
In deze optiek is Voka ervan overtuigd dat er maximaal dient te worden ingezet op meervoudig 
ruimtegebruik. Zoals hierboven geschetst zijn er vele economische activiteiten en belangen die met 
elkaar verzoend dienen te worden. Aangezien het BNZ slechts 0.5% van de ganse Noordzee beslaat, 
moet er zo slim mogelijk omgesprongen worden met de beschikbare ruimte.  
Nieuwe, innovatieve economische activiteiten op zee moeten volop ondersteund worden. De blauwe 
economie dient zich aan als de groeipool van de toekomst. Hier moet sterk op worden ingezet en deze 
sector dient bijgevolg alle kansen te krijgen. Wetenschappelijk onderzoek en innovatie kunnen hierbij 
hand in hand gaan en elkaar versterken. Hoe groter de toegevoegde waarde een activiteit op zee 
vertegenwoordigt, hoe sterker deze ondersteund moet worden. Duurzaamheid en bescherming van 
het mariene milieu verdienen de nodige aandacht en respect. Milieubescherming hoeft echter niet 
incompatibel te zijn met economische activiteiten op zee. Integendeel een weeldoordachte aanpak van 
economische activiteiten kunnen het mariene milieu net versterken.   

10. Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt en WWF-België waarderen het overlegproces dat voorafging 
aan het openbaar onderzoek over het ontwerp marien ruimtelijk plan. 
Daarnaast vinden we het positief dat: 
- het habitatrichtlijngebied ‘de Vlakte van de Raan’ geregulariseerd en uitgebreid werd; 
- er bijkomende zones voor windmolenparken voorzien worden om tegen 2025 4 Gigawatt aan 
windenergie operationeel te maken. Dit is noodzakelijk voor de realisatie van de energie- en 
klimaatdoelstellingen. 
Wij zijn echter van oordeel dat het huidige ontwerp in strijd is met de bepalingen van de Habitat- en 
Vogelrichtlijn vermits er onvoldoende garanties zijn dat de instandhoudingsdoelstellingen gerealiseerd 
zullen worden en dat de staat van instandhouding niet verder achteruit zal gaan. Het groot aantal 
verschillende activiteiten dat binnen Natura 2000 gebieden wordt toegelaten, zoals bv. visserij en 
zandwinning, hypothekeert de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen op lange (en korte) 
termijn. Wij vragen daarom dat er meer garanties voor de natuur in het marien ruimtelijk plan komen. 

11. Van het aloude principe “ de zee is vrij” dat eeuwen geldig was, blijft in de zeegebieden, die – 
volgens verdragen – onder de soevereiniteit van de kuststaten vallen, niet veel meer over. Het arsenaal 
aan wetten, besluiten, richtlijnen en verdragen dat het gebruik van de open zee regelt en beperkt is 
stilaan vrij indrukwekkend aan het worden. 
WWSV stelt naar aanleiding van de besprekingen rond dit MRP vast dat de evolutie van het 
overheidsbeslag op de open zee onrustwekkend toeneemt en het MRP steeds maar weer aangepast 
wordt waarbij er steeds minder vrije ruimte voor de pleziervaarder ontstaat. Het MRP, en met name 
het economisch aanwenden van de Noordzee, legt teveel druk op de kleine ruimte, die het Belgische 
deel van de Noordzee (BNZ) uiteindelijk is. 

 



Afdeling 1: Goede milieutoestand 
 

1. De openbare raadpleging over het MRP 2020-2026 start op een moeilijke manier. Er wordt immers 
gevraagd om opmerkingen of zijn akkoord te geven over dit plan maar het plan i.v.m. 
visserijbeperkende zones in het habitatgebied de Vlaamse Banken is door EU afgekeurd. Een nieuw 
voorstel zal minstens 2 jaar in beslag nemen en dan zijn we al een derde van de termijn 2020-2026 
verder. Met andere woorden zijn we sinds de invoering van het vorig MRP 2014-2020 geen stap 
verder betreffende een beperking van bodemberoerende visserij in Natura 2000 gebied. 

2. Het aanvaarden van de Deense Seining (zegens) methode in een zeer waardevol marien gebied is 
een volledige stap achteruit. Waar in het vorig MRP in een zakdoek groot gebied -Zone 3 in de 
Vlaamse Banken- geen enkele vorm van bodemberoering mocht zijn, wordt nu de bodem door een 
dikke kabel omwoeld. Een actief herstel van verdwenen habitat? Herstel grindbedden? 

3. SALV vraagt om wat betreft de afbakening van vier zones gericht op het behoud van 
bodemintegriteit en het bereiken van de goede milieutoestand, de bepalingen van het huidige MRP 
zonder meer te behouden. 

4. Het uitgangspunt bij de uittekening van het nieuwe MRP was dat er geen bijkomende 
visserijbeperkende maatregelen zouden worden opgelegd ten opzichte van het huidige pakket 
maatregelen. Men kan ervan uitgaan dat voor vier van de vijf bestaande deelgebieden in het Natura 
2000 gebied Vlaamse Banken deze op korte termijn op Europees niveau zullen worden vastgelegd. 
Wat betreft de vastlegging van het vijfde deelgebied (uitbreiding naar de 4,5 Nm mijlszone) (art.6, 
§2) wordt opgemerkt dat dit wellicht weinig realistisch is. In de loop van de bilaterale 
onderhandelingen met de Noordzee-lidstaten werd deze maatregel immers uit het pakket gelicht. 
Het is weinig waarschijnlijk dat het buurland dat deze maatregel betwistte nu opeens in een 
nieuwe, nog op te starten, bilaterale procedure een verschillend standpunt zou verdedigen. 

5. SALV twijfelt aan de realiseerbaarheid van de uitbreiding van de zone van 3 naar 4.5 zeemijl, waar 
exclusief het kustvisserssegment actief mag zijn, door de Europese context. De raad stelt voor dat 
wordt afgestapt van dit principe.  

6. Uitbreiden 3 mijl naar 4,5 mijlszone is niet realistisch en niet gewenst. De Nederlandse visserijsector 
is geen voorstander van een verdere inperking van visgebied waar zij op historische basis rechten 
heeft opgebouwd. Zowel vanuit de Nederlandse de visserijsector als de Belgische visserijsector is 
men hier tegen. De kans is groot dat de negatieve consequenties groter zijn dan de positieve. Om 
die reden pleit de sector om die optie te schrappen in het MRP. 

7. Het nieuwe MRP gaat nog steeds uit van de verruiming van 3 naar 4.5 zeemijl. Dit is niet wenselijk 
gezien dit niet realiseerbaar is. Er dient nl. een uitgebreide procedure gevolgd te worden vooraleer 
dit gerealiseerd kan worden. Er moet o.a. een akkoord van andere betrokken lidstaten. In 
uitvoering van het vorig MRP zijn er gesprekken geweest en daaruit bleek zeker van Nederlandse 
kant geen bereidheid om de uitbreiding te aanvaarden. Dit toch opnieuw op de agenda plaatsen 
houdt het risico in dat andere landen gelijkaardige beslissingen zullen nemen waardoor onze 
kustvaarders extra beperkingen krijgen in buitenlandse zones. Om die reden pleit de provincie om 
de optie te schrappen in het MRP. 

8. Handhavingsbeleid: Niettegenstaande en verschillende EU richtlijnen, KB, MB, Decreten enz. 
bestaan wordt er niet opgetreden tegen overtreders. Soms is het te wijten aan gebrek aan 
personeel maar zeker niet altijd. De 200 meter grens (KB van 04 augustus 1981) bijvoorbeeld wordt 
helemaal niet gerespecteerd.  
Goede milieutoestand en natuurbeschermingsgebieden o.a. Bijlage 2 blz. 18, 22, Bijlage 3 blz. 3 
Natuurlijkheid is de basisrandvoorwaarde. Dit blijkt echter niet de norm te zijn. Bijlage 2 blz. 5: Een 



goede milieutoestand begint niet in zee maar al op het strand. De ondiepe kustwateren herbergen 
een hoge natuurwaarde en potentieel. Zijn tevens een broed- en kraamkamer voor tal van 
(plat)vissen. Bijlage 1 blz.32 / Strat Mil blz. 71. Ondanks het verbod op het naderen door vaartuigen 
van 200 meter van de GLWL –KB van 04 augustus 1981 art 39- wordt er in deze zone lustig met 
bodemberoerend sleeptuig gevist door zowel recreatieve- als beroepsvisserij en door verschillende 
nationaliteiten. Wanneer wordt er actie ondernomen? Controle? 

9. Om te kunnen bepalen welke acties nodig zijn voor behoud of herstel in de Noordzee, en welke 
activiteiten er toegestaan kunnen worden op welke plaatsen, is een analyse nodig van de 
gezondheidstoestand van dit ecosysteem vandaag op basis van de principes van de 
langetermijnvisie. Bijlage 1 van het ontwerp-MRP “Ruimtelijke analyse van de zeegebieden” geeft 
in zijn hoofdstuk 5 een aantal indicaties op dit vlak. Ook de Strategische milieubeoordeling van het 
ontwerp-MRP bevat een summier overzicht van de bestaande situatie inzake milieugegevens 
(hoofdstuk 11). Een uitgebreider analyse op basis van 50 parameters is te vinden in het rapport dat 
ons land dit jaar diende op te stellen vanuit de Kaderrichtlijn Mariene Strategie van de EU, die tot 
doel heeft om uiterlijk in 2020 een ‘goede milieutoestand’ voor alle Europese zeeën te bereiken en 
te onderhouden.   
Volgens het Belgische rapport is de “goede milieutoestand” nog niet bereikt, maar evolueert de 
gezondheid van onze Noordzee positief in domeinen als de omvang van commerciële visbestanden 
en het voorkomen van bepaalde vormen van vervuiling (bv. door olielozingen). Op andere terreinen 
is het beeld meer gemengd. Zo gaat de vermesting (eutrofiëring) van het water in dalende lijn, maar 
blijft deze indicator boven de drempelwaarde in de helft van de zone. Voor verschillende 
persistente, bioaccumulerende en toxische stoffen wordt de goede milieutoestand niet gehaald 
(bv. PAKS, organotinverbindingen, PCBs en kwik). Het omgevingsgeluid neemt toe, en zwerfvuil 
(voor 80% plastic afval) blijft een probleem in onze Noordzee. De toestand van het zandhabitat is 
over de hele oppervlakte gedegradeerd, vooral door visserij. Naast de zandbanken bevinden ook 
de grindbedden in Natura 2000-gebied zich in slechte toestand, en is een inspanning nodig voor het 
herstel van deze habitat. 
Verder onderzoek naar en opvolging van de gezondheidstoestand van onze Noordzee is 
aangewezen, zeker gezien het vermelde rapport niet steeds uitsluitsel kan bieden. De impact van 
bepaalde activiteiten (bv zandontginning) blijkt soms moeilijk in te schatten, en een aantal 
doelstellingen van “goede milieutoestand”  konden niet of slechts in beperkte mate geëvalueerd 
worden. Ook voor de cumulatieve effecten van activiteiten, die zowel negatief (gecombineerde 
vervuiling of verstoring) als positief kunnen zijn, is meer aandacht nodig. De FRDO is er zich van 
bewust dat data niet steeds afdoende beschikbaar zijn en een sluitende nulmeting momenteel vaak 
niet mogelijk is. Daarom vraagt de raad de nodige middelen te investeren in een uitgebreid en 
geïntegreerd monitoringsprogramma, zodat we nog beter kunnen nagaan of het mariene 
ecosysteem afdoende beschermd wordt en beheer- en herstelmaatregelen voldoende effect 
ressorteren. 

10. Gezien het belang voor de beroepsvisserij en de recreatieve visserij zou het Marien Ruimtelijk Plan 
een kans moeten zijn om paaigebieden voor vissen te voorzien. Deze kunnen beperkt in de tijd voor 
alle visserij worden afgesloten én waar ook een verbod zou gelden op bodemberoerende 
technieken. Een variante hierop kan zijn: het vastleggen van paaigebieden waar een deel van het 
jaar niet gevist mag worden eventueel in combinatie met een schoontijd waar over een groter deel 
van de zone gedurende een beperkte tijd niet mag gevist worden om de vissen toe te laten broed 
af te zetten. Het is schrijnend om te zien hoe nagenoeg alle platvissen in april-mei met volle kuit in 
de viswinkels liggen aan weggeefprijzen. 



11. SALV stelt dat visserij in de speciale zones voor natuurbehoud expliciet dient te worden toegestaan 
mits, zoals voor andere activiteiten, een correct doorlopen procedure inzake passende beoordeling 
binnen de Natura 2000-regelgeving.  

12. Om de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden te vrijwaren en de natuurlijke 
habitats in het Belgisch deel van de Noordzee op een duurzame wijze te beschermen, achten wij 
het noodzakelijk dat rekening wordt gehouden met de volgende voorstellen. Zo is het volgens ons 
van groot belang dat bij de aanpassing van het marien ruimtelijk plan: 
-gestreefd wordt naar een gunstige staat van instandhouding van de habitats en soorten in het 
Belgisch deel van de Noordzee. Hiervoor is het noodzakelijk dat sterker geïnvesteerd wordt in 
natuurherstel en dat hiervoor het nodige budget wordt vrijgemaakt; 
- een zone exclusief voor het herstel van grindbedden wordt voorzien. Deze zone overlapt niet met 
de in het MRP voorziene zones voor windmolenparken; 
- een proefproject voor het herstel van grindbedden in een zone voor windmolenparken buiten 
Natura 2000 gebied wordt voorzien, zodat windmolenparken onderdeel worden van een proces 
van natuurbehoud- en herstel; 
- het instrument van de passende beoordeling correct wordt toegepast in functie van de eventuele 
uitbouw van windmolenparken in Natura 2000 gebied; 
- visserijbeperkende maatregelen van alternatief 2 uit de strategische milieubeoordeling worden 
ingevoerd; 
- zand- en grindwinning in het Natura 2000 gebied ‘Vlaamse Banken’ wordt afgebouwd; 
- enkel buiten Natura 2000 gebieden, projectzones voor commerciële en industriële activiteiten (uit 
art. 23 van het ontwerp KB) worden voorzien; 
- zones voor land-zee interactie worden ingevoerd (zie zoekzones op de kaart);  
- achtergebleven munitie van de militaire schietoefeningen in Lombardsijde wordt opgeruimd;  
- paai- en broedkamers voor commercieel belangrijke vis- en schelpdiersoorten worden afgebakend 
en dat met deze zones rekening wordt gehouden voor het toelaten van plannen en projecten; 
- voldoende ruimte wordt voorzien waar soorten in welbepaalde periodes rust en ruimte kunnen 
vinden om te eten, te broeden, te rusten en zich voort te planten; 
- alle waardevolle scheepswrakken voor erfgoed en natuur beschermd worden met aanduiding van 
voldoende ruime bufferzones rond ieder wrak; 
- in het volledig Belgisch deel van de Noordzee een verbod wordt ingevoerd op bodemberoerende 
recreatieve visserij; 
- het statuut ‘gericht marien reservaat’ voor de Baai van Heist wordt behouden. 

 

Afdeling 2: Natuurbeschermingsgebieden 
 

1. Dezelfde regels en wetten gelden voor alle activiteiten in het Belgisch deel van de Noordzee. De 
huidige uitzonderingen voor visserij, scheepvaart, recreatie, defensie en baggeren moeten uit de 
wetgeving geschrapt worden zodat deze activiteiten geen ruimte krijgen binnen beschermde 
gebieden, tenzij een Natura 2000-toelating werd bekomen. 

2. De nodige ruimte wordt afgebakend voor het herstel van de historische oesterbedden. Het herstel 
wordt uitgevoerd door de Belgische overheid binnen de volgende 3 jaar. 

3. Er worden minstens 3 land-zeereservaten afgebakend, aan o.a. de Baai van Heist, het Zwin en de 
Westhoek, met de nodige beschermingsmaatregelen en afstemming tussen het marien ruimtelijk 
plan op zee en de Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUPs) op land. 



4. Veel soorten hebben in welbepaalde periodes rust en ruimte nodig om te eten, te broeden, te 
rusten en zich voort te planten. Tijdens deze periodes wordt ook buiten beschermde gebieden 
ruimte ter beschikking gesteld aan de Noordzeenatuur. 

5. Er ontbreekt op heden een duidelijk tijdspad binnen het MRP 2020-2026 inzake de realisatie van 
de gunstige staat van instandhouding van alle soorten en habitats die zich op heden in een 
gedegradeerde staat bevinden, hetgeen des te meer wringt in het licht van het uitblijven van een 
doorgedreven verbod op bodemberoerende visserij in de mariene beschermde gebieden. 

6. Er wordt onvoldoende rekening gehouden met het verslechteringsverbod, dat voor vele gebieden 
reeds sinds 2004 van toepassing was en evenzeer verplicht tot de heroverweging van bestaande en 
reeds vergunde activiteiten die zouden leiden tot een continue verslechtering van het mariene 
milieu, zoals zeevisserij, zandwinning en andere economische activiteiten. 

7. De voorliggende passende beoordeling is onvoldoende precies en nauwkeurig om definitieve 
uitspraken te doen omtrent een aantal ingrijpende economische activiteiten binnen de context van 
de reeds aangeduide mariene beschermde gebieden, zoals ontginningsactiviteiten, militaire 
oefeningen en windenergie. 

8. De ‘downgrading’ van het marien reservaat Baai van Heist is onwenselijk, zowel op juridisch als 
maatschappelijk vlak. 

9. De kustzone ter hoogte van Zeebrugge-Heist is vanuit natuurbehoud van groot belang. Deze zone 
is Europees beschermd als Vogelrichtlijngebied (SBZ3 op kaart 1 van de kaartbijlage bij het ontwerp 
KB). Deze aanduiding sluit aan bij de eerdere afbakening van SBZ-V zone binnen de havenmuren 
van de voorhaven van de Zeehaven van Brugge.  
Het SBZ3 is vooral van belang voor de bescherming van een aantal vogelsoorten waaronder de 
grote stern, de visdief, de dwergstern en de fuut. Op basis van een wetenschappelijke methodiek 
van Degraer et al. 2010 werd voor deze soorten op heden een matig ongunstige populatie omvang 
en een matig ongunstig toekomstperspectief vastgesteld. Dit is het gevolg van factoren die verband 
houden met het broedgebied. 
De passende beoordeling die bijgevoegd is bij het MRP2020-2026 geeft in tabel 11 een overzicht 
van het belang van de Belgische SBZ-V voor vogelsoorten die in aanmerking komen voor het 
opstellen van instandhoudingsdoelstellingen. Deze tabel is gebaseerd op Degraer et al 2010 en 
2010b. Deze gegevens wijken af van het meer recente beheerplan voor Natura 2000 in het 
Belgische deel van de Noordzee: “Belgische Staat 2018 Beheerplannen voor Natura 2000 in het 
Belgische deel van de Noordzee – Habitat- en Vogelrichtlijn”. De Groendienst Stad Brugge vraagt 
om meer recente gegevens te gebruiken. 

10. De Groendienst Stad Brugge wenst de bezorgdheid te uiten over het voorkomen van de Europees 
beschermde vogelsoorten in en rondom Zeebrugge. De activiteiten die in het Maritiem Plan 
voorgesteld worden, mogen niet leiden tot afname van de habitatkwaliteit van het broedgebied 
aan de Zeebrugse voorhaven. Met name verstoring en inname van broedhabitat, maar ook 
mortaliteit door de windturbines, zijn potentiële knelpunten. Verstoring kan ontstaan door onder 
meer hogere intensiteit scheepvaart (i.f.v. aanleg en beheer windturbine-infrastructuur), militaire 
activiteiten, bagger- en stortactiviteiten. De Groendienst Stad Brugge vraagt om bijkomende 
maatregelen te expliciteren, de effectiviteit ervan op te volgen en indien nodig, een bijsturing te 
voorzien. 
Ook zijn de kustwateren en de Noordzee van groot belang als foerageergebied voor deze 
vogelsoorten. De Groendienst Stad Brugge betreurt daarom dat er geen bijkomende maatregelen 
voorzien worden in functie van meer duurzame visserij, herstel van zeebodems en vermijden van 
nieuwe vestiging van niet-inheemse soorten door aquacultuur en scheepvaart. 



Verder zijn de kustpolders van Oostende-Brugge-Zeebrugge, de haven van Zeebrugge en de 
kustpolders van Brugge-Damme-Lapscheure van groot belang voor voedsel- en slaaptrek. Het is 
niet duidelijk of er een impact zal zijn op deze trek. De Groendienst Stad Brugge vraagt om dit meer 
te expliciteren. 

11. Opmerking bij Afdeling 2: Natuurbeschermingsgebieden – kaart 1 van bijlage 4: Er staat: (Art. 7) 
“§5 Er worden drie speciale beschermingszones voor vogels afgebakend: …. §6. In de speciale 
beschermingszones zijn de volgende activiteiten toegelaten, mits het bekomen van een 
Natura2000-toelating: ….” 
In de speciale beschermingszones zijn de volgende activiteiten verboden: 1° activiteiten van 
burgerlijke bouwkunde; 2° industriële activiteiten; 3° activiteiten van publicitaire en commerciële 
ondernemingen. 
We merken hierbij op dat de opgenomen aanduiding en omschrijving niet voldoet aan de 
bepalingen van het KB van 27 oktober 2016 betreffende de procedure tot aanduiding en beheer 
van de mariene beschermde gebieden. In artikel 5 van dat besluit wordt vastgelegd dat minstens 
de volgende elementen moet omvatten: 1° de code van het Natura 2000 – gebied; 2° de naam van 
het gebied;3° de afbakening van het gebied; 4° een wetenschappelijke omschrijving van het gebied; 
5° de soorten en habitats waarvoor het gebied is aangewezen en, in voorkomend geval, andere 
Europees beschermde soorten en habitats die in het gebied voorkomen. In het voorliggend besluit 
zijn momenteel enkel de naam van het gebied en de afbakening van het gebied opgenomen. Het 
lijkt ons niet onmiddellijk noodzakelijk een wetenschappelijke omschrijving van het gebied op te 
nemen, maar in elk geval is de opname van de soorten waarvoor het gebied aangewezen wordt 
wel essentieel om op te nemen in het licht van de noodzakelijke opmaak van een passende 
beoordeling ten behoeve van een aanvraag van natura 2000-toelating. Voor het SBZ-V 3 gaat het 
ons inziens om Grote Stern en Visdief.  
Hierbij willen wij eveneens nog aanhalen dat de vaststelling van de instandhoudingsdoelstellingen 
ook specifiek gericht zou moeten zijn op de betrokken soorten. We menen dat hierrond zeker 
verbetering mogelijk is met betrekking tot de instandhoudingsdoelstellingen voor het SBZ-V 3 
rondom de haven van Zeebrugge. 
In het MRP wordt dus beter letterlijk het KB van 27/10/2016 betreffende de procedure tot 
aanduiding en beheer van de mariene beschermde gebieden geciteerd. Dit in het belang van 
duidelijkheid voor alle initiatiefnemers in dit gebied. Voor de Stad Brugge is het belangrijk dat de 
instandhoudingsdoelstellingen voor het SBZ3 gehaald worden. De activiteiten die door het 
ontwerpMRP mogelijk gemaakt worden in dit SBZ3 mogen niet verhinderen dat de 
instandhoudingsdoelstellingen voor de aangeduide soorten en habitats gehaald worden. 

12. Zones voor natuurbehoud: de FRDO vindt het positief dat het ontwerp-MRP het 
habitatrichtlijngebied Vlakte van de Raan regulariseert en uitbreidt. Wat het natuurgebied De 
Vlaamse Banken betreft, wordt er in het ontwerp-MRP een verbod ingesteld op bodemberoerende 
visserij in het meest kwetsbare deel, op enkele uitzonderingen na (onder meer voor testen van 
alternatief zeebodemberoerend vistuig en voor Deense zegen-vissersboten). Het Europees 
Parlement heeft evenwel op 14 juli 2018 de “delegated act” van de Commissie verworpen waarin 
deze visserijregeling vastgelegd wordt. De FRDO is van mening dat het Europees Parlement hier 
een sterk signaal aan de EU-lidstaten geeft dat bodemberoerende visserij een negatieve impact 
heeft op dit waardevolle ecosysteem, en vraagt de federale en Vlaamse overheid (bevoegd voor 
het visserijbeleid) een aanpassing voor te stellen waarbij het verbod gehandhaafd blijft en vermelde 
uitzonderingen teruggeschroefd worden. In dit kader is het nodig dat in het Gemeenschappelijke 
Visserijbeleid van de EU, een hefboom ingebouwd wordt zodat een lidstaat maatregelen kan 
nemen om natuurgebied te beschermen – wat een versterking inhoudt van artikel 11. Een verbod 
op bodemberoerende visserij is uitermate belangrijk in de zones van de Vlaamse Banken waar een 



bescherming en heraanleg van de grindbedden, en herstel van de riffen, gepland is.  De FRDO stelt 
dit beschermingsinitiatief zeer op prijs  en pleit voor een versneld herstel van deze habitat. 

13. We merken hierbij op dat de opgenomen aanduiding en omschrijving niet voldoet aan de 
bepalingen van het KB van 27 oktober 2016 betreffende de procedure tot aanduiding en beheer 
van de mariene beschermde gebieden aangezien enkel de naam en de afbakening zijn opgenomen. 
In elk geval is het aangewezen om de soorten waarvoor het gebied aangewezen wordt op te nemen. 
Hierbij willen wij eveneens nog aanhalen dat de vaststelling van de instandhoudingsdoelstellingen 
ook specifiek gericht zou moeten zijn op de te betrokken soorten. We menen dat hierrond zeker 
verbetering mogelijk is met betrekking tot de IHD’s voor SBZ-V 3. 

14. Ondanks de over het algemeen positieve beoordeling, heeft Defensie wel een probleem met het 
ontwerpartikel 7, para 7 van het Koninklijk Besluit omtrent de natuurbeschermingsgebieden en het 
verbod op het oefenen met helikopters op een hoogte minder dan 500 voet in "SBZ 1" en "SBZ 2" 
in de periode van 1 december tot en met 15 maart. Dit verbod stond al in het MRP 14-20 maar het 
is een serieuze beperking voor de SAR-helikopters van Defensie die gewoon waren met winching-
oefeningen met vissersboten in deze gebieden op een hoogte van minder dan 500 voet. 

15. In het ontwerp Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026 werden zones opgenomen voor een aantal 
activiteiten die potentieel een significante impact kunnen hebben op het Vlaamse natuurgebied. 
Zo is het onduidelijk wat de impact kan zijn van de economische en industriële zones die 
gereserveerd zijn maar waarvan de bestemming nog niet gekend is.  
Teneinde de nodige voorzorgen te nemen in relatie tot de Vlaamse Natura 2000 gebieden, vraagt 
het Vlaamse Gewest om een passende beoordeling te kunnen uitvoeren voor activiteiten die een 
impact op deze gebieden kunnen hebben, en hiervoor het overleg tussen de bevoegde ministers 
verder te bepalen in Bijlage 3 bij het ontwerp KB.  
Uit de bijlagen en studies bijgesloten bij het Marien Ruimtelijk Plan kan er geconcludeerd worden 
dat er wel rekening werd gehouden met de noodzaak om een passende beoordeling op te maken 
(bv. concept MER, p. 137 of Bijlage 1, p. 43) en dat voor een aantal activiteiten vermeld in het 
ontwerp MRP, volgens de inschatting van het Vlaamse Gewest, de impact op Vlaamse Natura 2000 
gebieden moet worden geëvalueerd.  

16. In natuurgebieden met uitzondering van de 4 kleine zones in de Vlaamse Banken moet 
professionele visserij kunnen (in tegenstelling tot recreatieve visserij) maar dan enkel met niet-
bodemberoerende technieken. De natuurdoelstellingen staan hier voorop: eventuele andere 
activiteiten moeten dus sowieso beoordeeld worden in functie van nulimpact op natuur. Door het 
toepassen van bodemberoerende visserijtechnieken kunnen de natuurlijke grindbedden nooit 
herstellen. Onderzoek naar bestaande en of nieuwe vistechnieken die geen schade toebrengen aan 
de goede milieutoestand moeten ook in deze zones blijvend toegelaten worden. 
Het gebruik van duurzaam textiel voor aquacultuur in windmolenparken kan onderschreven 
worden, maar voldoende monitoring en opvolging van de staat ervan en de verspreiding ervan in 
het milieu is van groot belang (cf. spooknetten en microplastics). 

17. De verwezenlijking van bepaalde projecten kunnen leiden tot het opleggen van bijkomende 
natuurbeheersmaatregelen ter compensatie van de impact op het milieu. Deze kunnen opnieuw 
als gevolg hebben dat de vrijheid van de scheepvaart bijkomend beperkt wordt. Vooral door de 
reservering van een proportioneel te uitgebreid natuurbeschermingsgebied waar elke 
economische activiteit zo goed als verboden wordt, wordt de druk van deze activiteiten en de zeer 
drukke scheepvaart in het resterend gebied onaanvaardbaar groot en kan dit leiden tot onveilig 
scheepvaartverkeer. 



De impact van natuurbeschermingsgebieden op niet storende activiteiten zoals zeilen en 
windsurfen moet tot een absoluut minimum beperkt worden. WWSV vraagt dan ook per type 
activiteit een passende beoordeling en bij een eventueel verbod een uitgebreide motivering. 

 

Afdeling 3: Energie, kabels en pijpleidingen 
 

1. Fairybank: De aanleg en exploitatie van een windmolenpark op deze locatie zorgt voor 
bodemverstoring, verhoging van de turbiditeit en geluidsverstoring bij de aanleg, permanent 
habitatverlies door introductie van artificeel hard substraat met mogelijke facilitatie van de 
verspreiding van pest- en niet-inheemse soort en competitie met de waardevolle inheemse 
grindbedfauna. Deze zone is gelegen op 33 km van Koksijde. Er wordt een maximale zichtgrens van 
35 km gehanteerd uitgaande van windturbines met een tiphoogte van 150 meter. In eerdere 
studies naar landschappelijke aspecten van windparken (BMM) ook normen voor zichthoeken 
werden uitgewerkt, nl. een horizonbezettingsgraad voor één park zou max. 20° mogen bedragen 
of cumulatief max. 36°.  Na ontwikkeling en rekening houdende met het vooropgestelde 
windmolenpark ‘Duinkerke’ de cumulatieve zichthoek aan de Westkust minstens 47% bedraagt, 
wanneer ook windmolens op het zuidelijk deel van de Fairybank zouden worden voorzien. Een 
soortgelijke energieopbrengst zou kunnen worden gerealiseerd op een kleinere oppervlakte en 
buiten SBZ-H Vlaamse Banken.  
Oordeelt dat de zone voor hernieuwbare energie in SBZ-H Vlaamse Banken, met name de zone 
Fairybank, op basis van de huidige informatie en technieken op dit ogenblik niet kan worden 
voorzien gezien de impact op de ecologische en belevingswaarde. Voorstel is om deze zone te 
schrappen en het geïnstalleerd vermogen in de resterende vooropgestelde zones te verhogen en 
desgevallend ook andere zones voor hernieuwbare energie buiten SBZ te voorzien. 

2. Kabels mogen niet in scheepvaartroutes, verkeersstromen of ankergebieden gelegd worden. Indien 
dit de enige optie is, dient het kabelleggen zo te gebeuren dat de veiligheid van de scheepvaart niet 
in het gedrang komt en de scheepvaart niet wordt gestremd of vertraging oploopt waardoor 
tijgeboden schepen hun getij kunnen missen. De nieuwe zones voor windmolenparken kunnen de 
doorgangsruimte van de scheepvaarttrafiek beperken en de vlotte doorstroming van de trafiek 
naar en vanuit de Vlaamse en Nederlandse kan verstoord worden. Een studie hieromtrent zou 
wenselijk zijn. 

3. De zones voor hernieuwbare energie zijn groot genoeg om 4 000 MW aan hernieuwbare energie te 
kunnen produceren, wat wordt aanzien als de maximale capaciteit voor het Belgisch deel van de 
Noordzee. 

4. De BC vraagt om prioriteit te geven aan concessie-aanvragen die het meervoudig ruimtegebruik 
van in het begin inbouwen. Dat zorgt ervoor dat verschillende financiële en technische issues van 
in het begin worden meegenomen, wat de kans op een duurzaam meervoudig ruimtegebruik zoals 
gedefinieerd in de langetermijnvisie aanzienlijk zal verhogen. 
De BC vraagt om het meervoudige ruimtegebruik zoals voorgespiegeld in de langetermijnvisie te 
realiseren door concessie-aanvragen voor hernieuwbare energie in de nieuwe zones voor 
hernieuwbare energie voorrang te geven indien deze aquacultuuractiviteiten meenemen in hun 
concessieaanvraag. Dit biedt vele voordelen op financieel en technisch vlak en biedt een grotere 
zekerheid om tot een duurzaam meervoudig ruimtegebruik te komen (cf. ook doelstelling MRP).  

 

5. Meer ruimte voor windenergie op zee  



Een verdubbeling van de huidige capaciteit betekent dat er in het nieuwe MRP voor 2300 MW 
ruimte voorzien dient te worden. In het ontwerp MRP 2020-2026 is voor deze capaciteit echter te 
weinig ruimte voorzien. Immers om een energetisch en economisch optimum te bereiken, is een 
park (of capaciteits)densiteit van 5 MW/km² een internationaal gehanteerde vuistregel. Hoe hoger 
de parkdensiteit, hoe meer parkeffect er is, dit wil zeggen hoe lager de energieproductie per 
windturbine is en dus hoe hoger de kost per MWh.  
Daarom vraagt het BOP om meer ruimte in de Noordzee te voorzien om deze ambitie waar te 
maken. Concreet worden twee bijkomende zones voorgesteld die samen bijkomend een 
oppervlakte van 178 km² vertegenwoordigen. 
BOP, gesterkt door de bevindingen van 10 jaar milieumonitoring in de bestaande 
windmolenparken, is de overtuiging toegedaan dat windparken verzoenbaar zijn met 
natuurbescherming. Specifiek voor Habitatrichtlijngebied zal een passende beoordeling uitwijzen 
of, en aan welke voorwaarden in relatie tot de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied in 
kwestie, voldaan zou moeten worden. 
Indien uit de passende beoordeling zou blijken dat windparken alleen toegestaan worden in het 
Habitatrichtlijngebied als zij bijdragen tot de realisatie van de Natura2000 doelstellingen, kunnen 
randvoorwaarden die een aantoonbare bijdrage leveren tot habitatherstel voorgesteld worden aan 
de windparken. Er zou kunnen gedacht worden aan een bijdrage tot herstel van de grindbedden. 
Uiteraard dient deze bijdrage redelijk te zijn en in verhouding tot de aangetoonde impact van de 
windparken op de zeebodem. 
Elektrische infrastructuur in zee  
In het ontwerpMRP 2020-2026 staan geen nieuwe zones aangeduid voor transformatie en 
transmissie van de stroom die door de +/- 2 GW nieuwe windparken wordt geproduceerd. Het is 
duidelijk dat investeringen in nieuwe productie van offshore wind niet zullen gebeuren zolang er 
geen spijkerharde garantie is op het vlak van transmissie en injectie in het net.  
De afwezigheid van nieuwe zones in het MRP 2020-2026 voor bv. een MOG 2 of andere elektrische 
infrastructuur op zee is daarom onrustwekkend. Het BOP vraagt aan de bevoegde staatssecretaris 
en aan de minister van energie om deze zekerheid van aansluiting van de nieuwe 
capaciteitsverdubbeling ook ruimtelijk een invulling te geven in het MRP 2020-2026. 

6. Opmerking bij KB, artikel 9 §2: Bij de ruimtelijke beleidskeuzes voor kabels en pijpleidingen staat 
(op pg. 27 van bijlage 2): “Nieuwe kabels en pijpleidingen worden maximaal gebundeld in corridors. 
Dit is noodzakelijk omdat deze infrastructuur voor veel andere gebruiken hinderlijk kan zijn (zand- 
en grindontginning, bodemvisserij, scheepvaart die wil ankeren, bodemintegriteit…). Er moet 
daarbij steeds gestreefd worden naar de kortst mogelijke verbinding tussen vertrek- en 
aankomstpunt, dit zowel uit economische als milieuoverwegingen. Afwijkingen kunnen toegestaan 
worden, mits voldoende gemotiveerde dwingende redenen.” 
Dit streven naar de kortste afstand werd niet verordenend vastgelegd in het KB. Zo staat in het KB, 
artikel 9 § 2 “Het leggen van pijpleidingen en kabels gebeurt bij voorkeur binnen de in paragraaf 1 
afgebakende zone. Afwijkingen kunnen toegestaan worden door de Minister, mits voldoende 
gemotiveerde dwingende redenen.” 
Het streven naar de kortst mogelijke verbinding tussen vertrek- en aankomstpunt, zoals 
opgenomen in de ruimtelijke beleidskeuzes, moet ook opgenomen worden in het KB. Gelieve dit 
aan te passen. 

7. De westelijke lijn van de zone Fairybank dient parallel getrokken te worden aan de Franse grens op 
een afstand van 500 meter. 

8. De zandbank tussen de aanbevolen zuidwestelijke verkeerstroom en de zones Fairybank en 
Noordhinder Zuid moet als natuurlijke buffer blijven wat impliceert dat de zones niet verder in 
zuidoostelijke richting kunnen worden uitgebreid. 



9. Bij het toekennen van de concessies er een veiligheidsstudie wordt uitgevoerd betreffende de 
veiligheid van het scheepvaartverkeer en de mogelijke radardekking. 

10. Er worden in Artikel 8 drie nieuwe zones aangeduid voor productie en transmissie van elektriciteit. 
Hierbij wordt geen prioritering opgenomen tussen beide activiteiten. De optimale ontwikkeling van 
een efficiënt offshore transmissienet dat tijdig klaar moet zijn voor het aansluiten van de 
bijkomende productiecapaciteit, kan hierdoor moeilijkheden en vertraging oplopen. Elia vraagt om 
op te nemen dat het bepalen van duidelijke locaties voor transmissie infrastructuur in deze zones 
waarop de bijkomende productiecapaciteit dient te worden aangesloten, prioritair is. Transmissie 
infrastructuur als een eerste stap is noodzakelijk voor het realiseren van de ambitie voor 
bijkomende productiecapaciteit in de Noordzee. 

11. Artikel 9 herneemt de bestaande kabelcorridors zonder deze te wijzigen en zonder bijkomende 
corridors toe te voegen. De bijlage 2 bij het ontwerp-MRP vermeldt dat bijkomende kabels en 
hoogspanningsstations in functie van de uitbouw van een Europees energiegrid en nieuwe 
hernieuwbare-energiezones zullen worden aangelegd. De projecten die vandaag bestudeerd 
worden zijn enerzijds een mogelijke tweede interconnectiekabel met het Verenigd Koninkrijk 
(project Nautilus) en anderzijds de aansluiting van de hogervermelde nieuwe zones voor 
elektriciteitsproductie op een nog te bouwen uitgebreid transmissienet in de Noordzee (project 
MOG II). Voor beide projecten geldt dat de tracering nog in ontwikkeling is. Gezien de verspreiding 
van de nieuwe zones voor transmissie en productie van elektriciteit zullen er voor MOG II 
hoogstwaarschijnlijk meerdere netplatformen moeten gebouwd worden. Het project Nautilus voor 
een nieuwe interconnectiekabel tussen België en het Verenigd Koninkrijk voorziet een 
aanlandingspunt op de Engelse kust zodat het kabeltracé hoogstwaarschijnlijk naar het Noorden 
van de Belgische Noordzee zal lopen. Elia vraagt om een bijkomende kabelcorridor te voorzien. Elia 
vraagt bevestiging dat de vermelding van deze projecten in bijlage 2 van het ontwerp-MRP de 
nodige zekerheid geeft om deze projecten, indien nodig (gedeeltelijk) buiten de afgebakende 
kabelcorridors, te kunnen vergunnen en realiseren. Daarnaast vraagt Elia om de nodige 
grenscorrecties te doen aan de westrand van de bestaande kabelcorridor die van Zeebrugge 
richting de oostelijke energieproductiezone loopt. De grenscorrectie dient minimaal de reeds 
vergunde elektriciteitskabels van het Modular Offshore Grid (MOG) alsook de nodige ruimte (bv 
500m) voor bijkomende toekomstige kabels te omvatten. 

12. Zones voor hernieuwbare energie: de FRDO stemt in met de uitbreiding van de zones voor 
windmolenparken zodat het opwekken van 4 gigawatt windenergie op zee mogelijk wordt. Dit is 
van cruciaal belang om onze objectieven inzake hernieuwbare energie en de klimaatdoelstellingen 
te halen, en de overheid dient hier dan ook verder een faciliterende rol te spelen (aansluitingen, 
ontwikkeling van een Europees offshore grid…). Voor de zones die zich in natuurgebied bevinden, 
dient een aparte procedure gevolgd vooraleer de activiteiten van start kunnen gaan. De FRDO heeft 
van het kabinet De Backer vernomen dat een werkgroep opgestart wordt waarin het Belgian 
Offshore Platform en de natuurverenigingen samen de randvoorwaarden bekijken voor de 
geplande bouw van windmolenparken in of palend aan Natura 2000-gebied. Vooraleer in deze 
zones dergelijke activiteiten kunnen plaatsvinden, dient evenwel eerst een correct uitgevoerde 
“passende beoordeling”  te gebeuren om na te gaan of deze activiteiten geen significante effecten 
hebben op beschermde soorten en habitattypes in die gebieden.   
Er komt ook een wetenschappelijke studie naar deze randvoorwaarden, en de FRDO onderstreept 
het belang van een grondig onderzoek naar de mogelijkheden om de milieu-impact van de aanleg 
en het uitbaten van windmolenparken te minimaliseren, én naar de mogelijkheden om deze parken 
in te schakelen in een proces van natuurbehoud- en herstel (bv creatie van oesterbedden rond de 
fundering van windmolens).  Tevens heeft het kabinet een internationaal vergelijkende studie 
besteld naar mogelijk meervoudig ruimtegebruik in windmolenparken. De FRDO ziet dit als een 



interessante piste voor het ontwikkelen van complementaire functies, onder meer qua duurzame 
aquacultuur en passieve visserij. De raad meent dat het MRP duidelijker dient te stellen dat 
duurzaam meervoudig ruimtegebruik een doelstelling is in deze zones, en dat de overheid prioriteit 
geeft aan projecten die meervoudig gebruik implementeren. Wat het duurzame karakter van de 
activiteiten betreft, vraagt de FRDO  de criteria ervoor ruimer te vermelden dan enkel “de 
aquacultuur vermindert het eutrofiëringsniveau binnen de concessiezone”. Ook hier dient 
aandacht te gaan naar mogelijke cumulatieve effecten – positieve en negatieve - van de activiteiten. 
Verder is overleg over deze complementaire activiteiten nodig met de concessiehouder van het 
windmolenpark, maar de beslissing over het al dan niet toestaan van bepaalde activiteiten en in 
welke vorm, dient door de overheid genomen te worden op basis van de zo-even vermelde 
uitgebreide duurzaamheidscriteria in het MRP. 

13. Het bouwen van constructies om hernieuwbare energie op te wekken heeft diverse effecten op de 
Natura 2000 gebied: 
- De bestaande Oostelijke zone en het Franse windmolenpark grenzend aan de Belgische grens 
zullen in combinatie met de nieuwe zones voor hernieuwbare energie de migratie van vissen 
mogelijks bemoeilijken. Windmolenparken creëren bijkomende bewegingen van schepen op zee 
waardoor ook dit mogelijks invloed heeft op de migratie van vissen. Verder onderzoek dient hiervan 
te gebeuren. 
- Ter bescherming van de bruinvis, gewone zeehond en de grijze zeehond dient onderwatergeluid 
zoveel mogelijk vermeden te worden zodat er geen effecten zijn op de activiteiten en verspreiding 
van zeezoogdieren (milieudoeleinden KRMS descriptor 11). 
Conclusie: De impact van de zones nieuwe hernieuwbare energie op de Natura 2000 is niet in te 
schatten, waardoor de instandhouding en het herstel niet gegarandeerd kunnen worden. Het 
nieuwe ontwerp Koninklijk Besluit van het Marien Ruimtelijk Plan voor de periode van 2020 tot 
2026 houdt hier onvoldoende rekening mee én staat mogelijks zelfs haaks tegenover de 
doelstellingen van de aanwezige natura 2000. 
Oplossing: ln het MER-rapport wordt als 2de optie voorgesteld om de ontwikkeling van zones voor 
hernieuwbare energie ten noorden van de Fairybank in te plannen, buiten het natura 2000 gebied. 
Er dient dan ook vanuit de geformuleerde doelstellingen in de natura 2000 gebieden gekozen te 
worden voor deze optie. Het voorzien van zones voor hernieuwbare energie zal het open zeezicht 
beschadigen en bijgevolg visuele hinder opleveren. De gemeente wenst het unieke open zeezicht 
te bewaren. Bijgevolg dient de ontwikkeling van het windmolenpark te gebeuren buiten het 
beschermde gebied zoals voorgesteld (noordelijker) als optie 2 in het MER. 

14. De bestaande oostelijke zone in het Belgische deel van de Noordzee en het Franse windmolenpark 
grenzend aan de Belgische grens zullen in combinatie met de nieuwe zones voor hernieuwbare 
energie in het Belgische deel van de Noordzee mogelijks de migratie van vissen bemoeilijken. De 
Belgische stranden zullen meer ingesloten worden door windmolenparken waardoor er mogelijks 
minder vissen zullen migreren naar de 3 zeemijl zone (4,5 zeemijl-zone). De visvangst voor de 
Belgische zeevisserij kan hierdoor schade lijden, dit door het over consumeren van dit Belgische 
deel van de Noordzee door zones te creëren voor hernieuwbare energie. Dit moet verder 
onderzocht worden. 
Conclusie: 
- verder onderzoek te verrichten om de impact na te gaan van een windmolenpark op de zeevisserij. 
- de zones voor hernieuwbare energie in de natuurbeschermingsbieden (kaart 1), zijnde de 
Fairybank en een deel van de Noordhinder Zuid te schrappen als zone voor hernieuwbare energie. 
- de restzone van de Noordhinder Zuid en de Noordhinder Noord geüpgraded windmolens te 
voorzien waardoor de capaciteit van de zones van Fairybank en een deel van de Noordhinder Zuid 
worden opgevangen. 



Met upgraden wordt het volgende bedoelt: 
-  windmolens met een hogere efficiëntie 
- de mogelijkheid bieden om visserij toe te staan tussen de windmolens door de kabels in te 

graven en de windmolens verder uit elkaar te plaatsen. 
Hierdoor zou meer open ruimte in het Belgisch deel van de Noordzee overblijven. 

15. Het Havenbedrijf Antwerpen vraagt bijzondere aandacht voor veiligheidszones en meer in het 
bijzonder het vermijden van negatieve interferenties met het scheepvaartverkeer.  
Rond zones voor hernieuwbare energie maar waarschijnlijk ook bij andere ontwikkelingen, zoals de 
zones voor commerciële en industriële activiteiten en het testeiland, moeten (nog te bepalen) 
veiligheidszones in acht genomen worden – zones waar regulier scheepvaartverkeer in principe niet 
toegestaan is. De omvang van deze nieuwe zones (eigenlijke zone + veiligheidszone) dienen op een 
dergelijke wijze geconcipieerd te worden dat ze niet op een negatieve wijze interfereren met het 
scheepvaartverkeer. Het instellen van een welbepaalde veiligheidszone mag met andere woorden 
het gebruik van de vaarroute niet verengen. Het havenbedrijf vraagt om deze voorwaarde 
explicieter op te nemen in de documenten, in het bijzonder om dit als een (bijkomende) 
voorwaarde op te nemen ten aanzien van het testeiland. Een ander aandachtspunt is de 
diepteligging van kabels en pijpleidingen. Het is van belang bestaande kabels goed te monitoren 
maar ook voor nieuwe ontwikkelingen (vb. aansluiting nieuwe offshore infrastructuur met 
landzijde) bijzondere aandacht te besteden aan de mogelijke interferenties met het 
scheepvaartverkeer. Zo geniet het natuurlijk de voorkeur om de kabels buiten de 
scheepvaartroutes te leggen. Indien dit niet mogelijk is, dient de kruising van de kabel met de 
scheepvaartroute zo kort mogelijk te zijn. Ook een optimale diepteligging en dekking zijn hierbij 
cruciaal. Het Havenbedrijf Antwerpen vraagt om, zoals in het verleden, de bevoegde Vlaamse 
administratie steeds van in de beginfase te betrekken bij dergelijke ontwikkelingen.  

16. Het KB bevat een nieuwe zone voor offshore windmolens, en ook de ruimte voor pijpleidingen en 
kabels om de windenergie van windparken op zee aan land te brengen zijn aangeduid. MBZ is 
bereid hierin te faciliteren en zijn rol als aanlandingspunt voor de elektriciteit van de windparken 
verder op te nemen. Daarnaast achten we het aangewezen dat er bij de aanleg van kabels en 
leidingen speciale aandacht wordt besteed aan de mogelijke negatieve interferentie van kabels en 
leidingen met andere functies. Een afdoende afstand dient aangehouden ten aanzien van de 
scheepvaartroutes en bij kruising dient afdoende diepteligging gegarandeerd te worden.  

17. Zones voor hernieuwbare energie buiten de 12 mijl (zoals nu het geval is ). Aquacultuur stimuleren 
binnen deze zone eventuele drijvende zonnepanelen ook binnen deze zone. 

18. De vereniging vindt dat conform het voorzorgprincipe niet kan uitgesloten worden dat de installatie 
van meerdere windmolens aan de Westkust geen impact kan hebben op doortrekkende en/of 
overwinterende (zee)vogels. Dat zou betekenen dat vanaf de Nederlandse grens tot aan de Franse 
grens een reëel risico bestaat op botsingen, vooral als zeer grote groepen vogels bij hevige wind 
compacter en trager gaan vliegen. Het rapport minimaliseert voorlopig het risico op botsingen maar 
dat is het geval in de huidige situatie. Ook vinden wij het niet opportuun om de Fairybank hiervoor 
te gebruiken gezien de beperkt beschikbare oppervlakte. 

19. Nederland is verheugd dat er ruimere veiligheidszones gehanteerd worden, tussen de nieuwe aan 
te wijzen zone voor windenergie en de scheepvaartroutes, dan de 500 meter die in het verleden is 
toegepast. In Nederland wordt voor de berekening van de noodzakelijke veiligheidsafstand tussen 
windmolenparken en scheepvaartroutes een afwegingskader gebruikt die in de IMO is 
gepresenteerd. In de praktijk leidt het gebruik van dit afwegingskader tot een veelvoud van de bij 
single objects gebruikelijke 500m als noodzakelijke veiligheidsafstand. 



20. In het ontwerp MRP staat: “De nieuwe zones op de Fairybank en Noordhinder Zuid kunnen enkel 
in gebruik worden genomen, na het verkrijgen van een Natura 2000-toelating.” Echter, in het 
Besluit Passende Beoordeling staat dat de impact nog zeer onzeker is en dat deze in detail 
bestudeerd en beoordeeld dienen te worden als er concrete plannen bestaan. Ik kan dit niet goed 
rijmen met het maken en vaststellen van een ruimtelijk plan een op gedegen kennis gebaseerde 
impact analyse. Gezien de afwezigheid van onderbouwende analyses kunnen wij (nu) niet 
beoordelen of deze plannen effecten zullen hebben, in cumulatie, op Nederlandse windparken. 
Tevens vraag ik uw aandacht voor de toename van het scheepvaartverkeer en het trechterende 
effect van de 2 grote zones voor windenergie die in de toekomst zullen ontstaan, waarbij 
scheepvaart via drie relatief smalle toegangen het gebied en Internationaal zal binnenkomen of 
verlaten. We maken ons vooral zorgen over het feit dat grote Waterbeleid en kleine vaart van 
dezelfde toegangen gebruik zal moeten maken waarbij de veiligheid in het gedrang dreigt te 
komen. We willen u vragen of er een Formal Safety Assessment (FSA) is uitgevoerd om dit 
cumulatieve effect op nautische IENW/BSK-2018/207445 veiligheid uit te rekenen en of er 
aanvullende beheersmaatregelen genomen worden. Verder willen we u vragen na te denken over 
het instellen van meerdere corridors binnen de nieuw te ontwikkelen zone voor windenergie en 
het openstellen van de windparken voor kleine vaart, zoals ook in Nederland een beleid voor 
“Doorvaart en Medegebruik” van de windmolenparken ingevoerd is. 

21. De SALV stuurt aan op een grondig onderzoek van het effect van bijkomende energiewinningszones 
op de migratie van vis vanuit zee naar de kust en vraagt, in afwachting van definitief 
onderzoeksresultaat, om zone  Fairybank en een deel van zone van Noordhinder Zuid te vrijwaren 
van vaste constructies. 

22. Gevolgen voor vissers die hun visgronden verliezen zijn niet voldoende in kaart gebracht. Het is van 
belang de gevolgen voor de visserij in de beoordeling mee te nemen, die in een specifiek gebied 
vissen. De vissers worden met diverse gesloten gebieden geconfronteerd. Naast de kavels voor 
windmolenparken, zijn onder anderen kabels, baggerstort en vaarroutes beperkend voor de 
visserij. Een mogelijke tweede kabel naar Engeland zorgt zelfs voor extra beperkingen. Verder lezen 
wij dat het verboden wordt te vissen binnen een cirkel van 500 meter rondom kunstmatige eilanden 
of installaties voor de opwekking van energie. Al deze ontwikkelingen zullen ertoe leiden dat er 
zeer weinig ruimte overblijft om te vissen. Vanwege het karakter van de visserijpraktijk, waarbij 
gewerkt wordt met vistrekken, werken niet alleen de gesloten gebieden beperkend, maar kan er 
ook omheen minder of niet worden gevist. De zeebodem is niet egaal plat en de vis is niet 
homogeen verdeeld. Een richel die deels binnen en deels buiten het gebied valt kan praktisch al 
gauw niet meer bevist worden. 

23. Mitigatie van effecten op visserij tijdens aanlegfase 
VisNed pleit ervoor dat bij de aanleg van windmolenparken in het Belgische gedeelte van de 
Noordzee niet meteen het hele gebied gesloten wordt voor de visserij. De sluiting van een gebied 
kan gelijk lopen met de locatie van de werkzaamheden, zodat het gebied zo lang mogelijk openblijft 
voor de visserij. In het MRP valt te lezen dat er onder voorwaarden in windmolenparken 
(bodemberoerend) gevist mag worden. Dit punt is niet geconcretiseerd, waardoor de kans bestaat 
dat de voorwaarden dermate stringent zijn, dat in de praktijk bodemberoerende visserij niet 
mogelijk is in de windmolenparken. 

24. Dit artikel voorziet, naast de reeds bestaande zone, in verschillende nieuwe zones waarin 
domeinconcessies kunnen worden toegekend voor de aanleg van windmolenparken.  
De huidige zone voor offshore hernieuwbare energie, gelegen in het oostelijke deel van de 
Belgische Noordzee voor de kust van Zeebrugge over een gebied van 238 km2, is goed voor 
ongeveer 2,2 gigawatt. Het ontwerp plan voorziet een gebied van ongeveer dezelfde grootte 
(ongeveer 221 km2) voor de uitbouw van nieuwe windmolenparken. Het gebied ligt op zo’n 35 à 



40 kilometer voor de kust, oostwaarts vanaf de Franse grens en dient de Belgische capaciteit voor 
offshore energie zowat te verdubbelen. De veiligheidsafstanden omheen de installaties (500 meter 
outer edge), dienen deel uit te maken van de zones waarbinnen de domeinconcessies zouden 
worden toegestaan (en als dusdanig te worden opgenomen op de officiële zeekaarten), teneinde 
het drukke scheepvaartverkeer tussen de onderscheiden zones niet extra te hypothekeren 
(scheepvaartverkeer waarvan de veiligheid ook al onder druk komt te staan door een aantal andere 
bepalingen in het KB MRP). Daarnaast dient er rekening te worden gehouden met de bijkomende 
scheepstrafiek die zal worden gegenereerd door de verplaatsingen van en naar de nieuwe parken 
voor hernieuwbare energie. Wat de toekenning van exclusieve gebruiksvormen met groot 
ruimtebeslag - zoals voor energiewinning – betreft, kan worden vastgesteld dat de toegang tot het 
Belgische deel van de Noordzee met de huidige en de toekomstige projecten, in feite voor de 
visserij volledig zal worden afgesloten. In het oosten bevinden zich de reeds bestaande 
windmolenparken, hierop wordt in het noorden en noordwesten nu een uitbreiding voorzien, 
terwijl Frankrijk denkt aan aansluitende parken in het westen. Het cumulatieve effect van al deze 
projecten op het marien milieu en op de traditionele gebruiksvormen ervan zouden systematisch 
onderzocht en duidelijk in rekening moeten gebracht worden. Bovendien wordt de expliciete vraag 
gesteld tot vrijwaring van inplanting van windmolenparken op de Fairybank en de zuidelijke 
Noordhinder (art.8, §3) teneinde vismigratie toe te laten. 

25. Artikel 9 voor het leggen van kabels dient anders geformuleerd te worden zodat de reguliere 
scheepvaart in de vaargeulen geen verbod tot op- of afvaart mag opgelegd worden door deze 
activiteiten. Daar waar de zone voor het leggen en exploiteren van pijpleidingen en kabels, of een 
toegestane afwijking, overlapt met verkeersstromen, scheepvaartroutes, vaargeulen of gebieden 
van belang voor de scheepvaart, kan dit worden toegelaten, voor zover hierdoor de veiligheid van 
de scheepvaart niet in het gedrang wordt gebracht, de scheepvaart niet wordt gestremd en 
tijgebonden schepen hierdoor het getij niet missen. 

26. Voka pleit voor een ambitieus plan met betrekking tot het voorzien van ruimte voor 
energieopwekking. Er werd beslist om een productie van 4 GW windenergie in het BNZ te realiseren 
na 2020. Hiervoor is voldoende ruimte op zee nodig. Voka verwelkomt dan ook het voorstel om 
bijkomende ruimte te voorzien. Echter om de doelstelling met betrekking tot windenergie op zee 
zo efficiënt mogelijk te realiseren en tevens meervoudig ruimtegebruik te kunnen realiseren, is 
bijkomende ruimte vereist. Voka vraagt om minstens 75 km² te voorzien. Dit zal zorgen voor een 
lagere parkdensiteit (wat resulteer in een hogere energieopbrengst) terwijl er tegelijkertijd meer 
opportuniteiten zullen zijn tot combinatie met andere economische activiteiten. Voor deze 
bijkomende ruimte zijn er ons inziens twee mogelijkheden: het gebied aangeduid als zone 
bodemintegriteit 3-4 of het gebied voor militair gebruik. 

27. Gezien de beperkte ruimte en de vele activiteiten geldt ook op zee de noodzaak om zuinig om te 
gaan met de ruimte: 
- Akkoord dat windmolenzones aquacultuurzones zijn vanuit het streven naar meervoudig 

ruimtegebruik. Eventuele bijkomende activiteiten kunnen slechts na de installatie van de 
parken worden ontwikkeld. 

- De capaciteit voor de productie van windenergie wordt in het nieuwe plan sterk uitgebreid. 
Eventuele bijkomende capaciteitsvraag in de toekomst moet geëvalueerd worden aan de hand 
van de voorgestelde impactanalyse waarbij o.a. gekeken wordt naar nieuwe kansen voor 
multifunctioneel gebruik. De visserijtechnieken zullen in de toekomst nog evolueren en het is 
niet duidelijk welke invloed bv. de opwarming van de aarde zal hebben op de migratie van 
vissoorten. In die zin dient onderzocht hoe belemmeringen van de migratie van vis vanuit de 
zee naar de kust beperkt kan worden.  



- In het energiepact werd de ambitie opgenomen om een totaal geïnstalleerd vermogen van 4 
GW windenergie in het BNZ te realiseren. Hiervoor is zowel politiek als maatschappelijk een 
groot draagvlak. Ook de provincie onderschrijft deze doelstelling. Om dit te realiseren is 
voldoende ruimte nodig. Rekening houdend met economische en rendabiliteitsoverwegingen 
en de specifieke omstandigheden, dienen de zones voor hernieuwbare energie dan ook 
optimaal te worden benut rekening houdend met zuinig ruimtegebruik o.a; door slimme keuzes 
op vlak van het types turbines en de park lay-out. Even belangrijk als de ruimtevoorziening is 
de ontwikkeling van de procedure voor de toekenning van de bijkomende zones voor 
hernieuwbare energie. De provincie vraagt dat dit gebeurt in nauw overleg met de sector. Het 
toekenningsbeleid moet dan ook rekening houden met de kwantitatieve en kwalitatieve 
Belgische kennis en expertise ter zake. Daarnaast wordt voorgesteld om in de toekenning 
criteria te hanteren voor de lokale Belgische toeleveringsketen.   

28. Een zone van 221 km² wordt voorzien voor hernieuwbare energie, die 40 km uit de kust gelegen is 
en grenst aan de Franse grens. Of er in die zone zal kunnen/mogen gevaren worden valt nog af te 
wachten. Van zodra er een tender procedure is uitgeschreven zal er meer duidelijkheid hierover 
komen op basis van een risicoanalyse. We moeten wel vaststellen dat volgens de huidige 
beperkingen de scheepvaart verboden is voor zones voor hernieuwbare energie, inclusief een 
veiligheidszone van 500 meter rond deze zone. Indien zo’n extra zone goedgekeurd zal worden 
kunnen we veronderstellen dat ook in die zone geen scheepvaart meer toegelaten zal worden. Dit 
kan er toe leiden dat boten bijvoorbeeld bij een oversteek naar Engeland een belangrijke afstand 
moeten omvaren, wat zowel economisch als ecologisch negatieve gevolgen zal hebben (o.a. door 
het grotere brandstofverbruik). WWSV stelt vast dat het in Nederland sedert mei 2018 wel 
toegelaten is voor boten van minder dan 24 meter om vrij door de windmolenparken te varen 
tussen zonsopgang en zonsondergang mits het naleven van enkele specifieke 
communicatievereisten (AIS aan boord, VHF kanaal 16 uitluisteren). WWSV vraagt een vrije 
doorvaart van deze zones, eventueel onderworpen aan bepaalde voorwaarden zoals het nu in 
Nederland al toegepast wordt, en om daarnaast bijkomend enkele corridors te voorzien waar je 
altijd zonder beperkingen mag doorvaren. Verder onderzoek van de vaarroutes van de 
pleziervaarder richting diverse buitenlandse locaties is zeker nodig, meer bepaald zodat de 
pleziervaarder bij diverse weersomstandigheden veilig zijn bestemming kan bereiken. Alhoewel het 
energieatol op heden niet gebouwd werd bestaat de mogelijkheid tot de bouw van andere 
manieren van energieopslag op deze locatie voor De Haan. Wij vragen hier om in het kader van 
meervoudig ruimtegebruik ook rekening te houden met de nodige ruimte voor de watersporters. 
Aanzuigeffecten ingevolge waterverplaatsing, versterking van de stroming, draaikolken zijn 
mogelijke problemen die de veiligheid van de recreatieve- en professionele vaartuigen in 
moeilijkheden kunnen brengen. 

 

Afdeling 4: Scheepvaart 
 

1. Bij de recente aanpassing van de scheepvaartroutes en aanmelding bij de IMO, is de Westpitroute 
niet volledig meegenomen. Hierdoor zou de perceptie kunnen ontstaan dat er alleen een groot 
belang voor scheepvaart ligt in de door de IMO erkende routes, maar uitgerekend de Westpitroute 
ten oosten van de Akkaertbank is van groot belang voor de Vlaamse en Nederlandse havens 
aangezien dit de route is die de ULCC’s gebruiken tussen de haven van Antwerpen en Rotterdam.  

2. De doorgang tussen Noordhinder Noord en Noordhinder Zuid moet open blijven en geen andere 
permanente activiteiten kunnen hier worden toegelaten. 



3. Het verdient de aanbeveling om het gebied tussen de zone Fairybank, Noordhinder Zuid en de 
coördinaten 51.49110 N 2.54997 O en 51.42958 N 2.46794 O af te sluiten voor alle scheepvaart. 

4. Artikel 9§2: ‘Het leggen van pijpleidingen gebeurt bij voorkeur binnen de in paragraaf 1 
afgebakende zone. Afwijkingen kunnen toegestaan worden door de Minister, mits voldoende 
gemotiveerde dwingende redenen.’: Het Havenbedrijf Antwerpen vraagt om hierbij rekening te 
houden met een veilig en vlot scheepvaartverkeer; 
- Artikel 9§3, 2de alinea: ‘Activiteiten die het leggen of exploiteren van pijpleidingen en kabels in 
het gedrang brengen, zijn verboden in de in paragraaf 1 afgebakende zone’. We gaan ervan uit dat 
het scheepvaartverkeer steeds toegestaan is en hierdoor niet valt onder de verboden ‘activiteiten’ 
waarnaar verwezen wordt in deze alinea. Graag een bevestiging van deze zienswijze; 
-Artikel 16: testeiland: Het Havenbedrijf Antwerpen vraagt om een voorwaarde toe te voegen, 
meer specifiek i.v.m. de gehanteerde - of te hanteren – veiligheidszones rond het testeiland. Het 
testeiland en de veiligheidszones dienen derwijze geconcipieerd te worden dat deze het veilig en 
vlot scheepvaartverkeer niet negatief beïnvloeden. De beschikbare vaargeul mag met name niet 
verengd worden door een te respecteren veiligheidszone.    

5. In het ontwerp-MRP verdwijnt er een scheepvaartroute die nu loopt door het voorziene 
windmolenpark op de Fairybank. De impact hiervan schat MBZ in als zeer beperkt, gezien deze 
route weinig gebruikt werd en de scheepvaart voldoende alternatieve routes heeft. Het voorstel 
zoals in het MRP naar voor geschoven, is voor ons dus aanvaardbaar. 

6. “Het garanderen van een veilig en vlot scheepvaartverkeer” is een principe dat hoog in het vaandel 
gedragen wordt. Zowel de veiligheid als de vlotheid van de scheepvaart dienen te allen tijde 
gewaarborgd te worden. Het in gedrang brengen van de scheepvaart, al dan niet op een structurele 
wijze, is voor het Vlaamse Gewest per definitie niet aanvaardbaar. Bepaalde vaarroutes zijn 
bovendien, zoals ook in het ontwerp MRP vermeld, ingesteld door de Internationale Maritieme 
organisatie (IMO), een instelling van de Verenigde Naties, en kunnen niet zomaar in het gedrang 
worden gebracht. 
Het Vlaamse Gewest kan bijgevolg niet instemmen met de ontwerp bepalingen in artikel 10. 
Het Vlaamse Gewest vraagt zich tevens af welke deze gekende verkeersstromen zijn en op welke 
basis deze worden vastgelegd. Tenslotte is het helemaal niet duidelijk op welke manier er rekening 
werd gehouden met de scheepvaart (zowel niet-IMO als IMO-vaarroutes) bij de vaststelling van 
verschillende zones (bijvoorbeeld commerciële en industriële zones, militaire zones, nieuwe zones 
voor windmolenparken (STT). 

 

Afdeling 5: Baggerstorten 
 

1. Het herlocaliseren van baggerstortzone B&W Nieuwpoort: uit de plan-MER blijkt dat de zone 
bedoeld is voor beperkte dumpinghoeveelheden uit de haven van Nieuwpoort  en dat deze 
hoeveelheden kunnen worden gestort ter hoogte van de stortzone B&W Oostende waardoor een 
daling van de totale verstoorde oppervlakte mogelijk wordt.  
Stelt voor om de baggerstortzone B&W Nieuwpoort niet alleen buiten bodembeschermingszone 
maar ook buiten SBS-H Vlaamse Banken te herlocaliseren.  

2. Er moet over gewaakt worden dat er bij het inrichten van baggerstortzones nabij scheepvaartroutes 
geen aantasting van de vaarweg plaatsvindt.  

3. In het KB, artikel 11, §3 wordt ten westen van de haven van Brugge een zone afgebakend voor de 
toekomstige vervanging van de baggerstortzone B&W Zeebrugge Oost. Het effect van het storten 
binnen deze zone op de sedimentologische wijzingen ter hoogte van het strand van Zeebrugge 



aansluitend op de haven werd niet onderzocht. Dit is nu al een zeer breed strand. Mogelijks kan 
door het storten van baggerspecie in deze zone een bijkomende sedimentatie optreden, met een 
nog breder strand van Zeebrugge tot gevolg. Hierdoor zou ook de St-George’s-Day wandeling niet 
meer tot in zee lopen. Verder merken we op dat de Europese habitatrichtlijn geen activiteiten 
toelaat die mogelijks een effect hebben. Zolang een effect op de natuurlijke kenmerken van de SBZ 
niet uitgesloten kan worden, is een plan of project niet vergunbaar. Gelieve dit bijkomend te 
onderzoeken in het strategisch MER.  

De Minister dient bij het verlenen van machtigingen dan ook aandacht te geven aan de 
mogelijke gevolgen aan landzijde en op de natuurlijke kenmerken van de SBZ. In het KB, artikel 
11, §4 is dan ook toe te voegen dat een machtiging pas kan verleend worden voor zover de 
negatieve impact op de strandzone van Zeebrugge minimaal is en er geen effect is op de 
natuurlijke kenmerken van het SBZ. 

4. De passende beoordeling benoemt de negatieve impact van de verschuiving van de stortzone B&W 
Zeebrugge binnen SBZ-3. Dit betekent een verstoring van belangrijke foerageergebieden. De 
passende beoordeling formuleert de milderende maatregel om geen stortactiviteiten binnen SBZ3 
in het broedseizoen uit te voeren. Daarnaast vraagt de Groendienst Stad Brugge om garanties dat 
deze stortactiviteiten ook buiten het broedseizoen geen negatieve impact hebben op de opbouw 
van het visbestand. Dit door een permanente opvolging van dit visbestand en bijsturing of 
stopzetting van de stortactiviteiten indien een negatieve impact vastgesteld wordt. 

5. Het ontwerp-KB bakent een aantal vervangingszones aan voor baggerstorten. Deze overlappen 
gedeeltelijk met zowel bestaande kabelcorridors als effectief aanwezige kabels. Met name voor de 
bestaande interconnectiekabel Nemo met het Verenigd Koninkrijk en met de hoogspanningskabels 
van het Modular Offshore Grid is er een sterke overlapping met de vervangingszone ten 
noordwesten van Zeebrugge. Het verhogen van de bedekking van elektriciteitskabels door bv het 
storten van baggerspecie of door een verhoogde sedimentatie kan leiden tot oververhitting, 
versnelde veroudering en uitschakeling van de elektriciteitskabels. Het aanduiden van zoekzones 
waarvan bij voorbaat gekend is dat stortactiviteiten hier niet vergunbaar zijn omwille van de 
aanwezige en geplande infrastructuren is geen efficiënte ruimtelijke planning. Elia vraagt dan ook 
om de overlappende delen uit de vervangingszones te schrappen. Daarnaast vraagt Elia om in 
bijlage 2 op te nemen dat in de vergunningsprocedure voor nieuwe baggerstorten verzekerd dient 
te worden dat het storten op de desbetreffende locatie compatibel is met de aanwezigheid van 
kabel(corridor)s. 

6. Het verplaatsen van de baggerstortplaats buiten de SBZ-H zou eigenlijk een must moeten zijn. Bij 
Alternatief 2 van de Strategische Milieubeoordeling Ontwerp MRP wordt voorgesteld het 
baggermateriaal uit de haven van Nieuwpoort in stortzone B&W Oostende te storten.  
Een vervangingszone voor baggerspecie hoort eveneens niet thuis in Habitatgebied. 
* De PCB, kwik, DDT en HCB waarden gemeten in de eieren van Visdieven te Zeebrugge zijn te hoog. 
Wat doet vermoeden dat de historische vervuiling niet alleen te Zeebrugge maar ook in 
bijvoorbeeld Oostende nog niet afgenomen is. Zou het dan niet wenselijk zijn om het verontreinigd 
baggerslib van de havens te zuiveren i.p.v. in zee te storten?  

7. Zones voor visserij: vanuit de sector was er kritiek op het in het ontwerp-MRP voorziene baggerstort 
ten westen van Zeebrugge, omdat dit een hinderpaal zou vormen voor de garnaalvissers in de 
zesmijlszone. Uit informatie van het kabinet blijkt dat hier inmiddels een vergelijk gevonden is: er 
zal niet gestort worden tijdens de paaiperiode. De FRDO meent dat verder overleg met de sector 
nodig is om er toe te komen dat de Belgische visserijvloot zijn activiteiten kan uitoefenen in de 
Noordzee en dat tegelijk het transitieproces naar een meer duurzame visserij verdergezet wordt.   



8. De zone ter vervanging van B&W Zeebrugge Oost: graag zou de gemeente De Haan een voorwaarde 
willen toegevoegd zien worden ter voorkoming van extra slib in de kustzone nabij de badplaatsen 
De Haan en Wenduine: er geen verhoging van het slibgehalte (zand/slib deeltjes kleiner dan 64 
micron) in de kustzone zal optreden.   

9. Voor de kust van De Panne/Koksijde is een vervangingszone voor baggerspecie voorzien. Dit kan 
niet gezien de ligging in Natura 2000 en voqelrichtliinqebied. 

10. Tevens bepleiten we dat wordt toegelicht op welke wijze de grensoverschrijdende belangen 
(voldoende) zijn meegewogen. Daarbij kan onder meer gewezen worden op de diverse genoemde 
baggerstortlocaties, waaronder stortplaats S1. North Sea Port constateert mogelijke interferentie 
door dezè nieuwe activiteiten met een veilig en vlot scheepvaartverkeer en zou graag een expliciete 
analyse zien waarin de nieuwe ontwikkelingen géén onwenselijk interferentie opleveren voor het 
scheepvaartverkeer, de ecologische toestand van de Belgische/Nederlandse kust en de negatieve 
gevolgen daarvan voor de ontwikkeling van de scheepvaart. 

11. Ik vraag uw aandacht voor de negatieve morfologische ontwikkelingen ten westen van de 
baggerstortlocatie S1. Tot onze zorg lezen we het voornemen de Stortlocatie S1 verder uit te 
breiden tot de contouren van de scheepvaartroutering en deze als vervangingszone baggerstorten 
aan te wijzen. De stortlocatie S1 ligt ten oosten van de Westpitroute. 
• In 2013 is aangegeven dat door jarenlang intensief gebruik van deze locatie er richting 
Westpitroute een afnemende waterdiepte/vaargeuldiepte optreedt op het gedeelte waar de Ultra 
Large Container Carriers passeren. Indien deze ontwikkeling zich op termijn voortzet en er geen 
maatregelen worden getroffen, komt de vaarroute voor dit type scheepvaart ernstig in het 
gedrang. 
• Ter illustratie is in de inspraakreactie van 2013 een kaartje van de aangehaalde morfologische 
evolutie meegegeven die de noordwaartse verschuiving van de 10 meter dieptelijn naar de 
Westpitroute alsook een doorkijk naar de nabije toekomst aangegeven. 
• Van 1997 tot 2006 is deze lijn ongeveer 400 meter verplaatst. 
• Tussen 2008 en 2013 is deze wederom circa 400 meter verplaatst. 
• Volgens een overzicht dat in 2018 is opgesteld vindt deze negatieve morfologische trend nog 
steeds plaats en is de vaarroute nogmaals met 550 meter verengd. 
• In de FSA-studie behorende bij de routeringsmaatregelen van 2017 voor het gebied werd al 
aanbevolen om een alternatieve locatie te zoeken voor baggerstortplaats S1, waardoor de breedte 
van de Westpitroute kan worden uitgebreid. Deze aanbeveling is nog steeds relevant. Het valt op 
dat alle vervangingszones voor baggerstorten gepland worden tot tegen de vaarweg aan. In het 
kader van zowel Vlot & Veilig als de kans op terugvloei is een bufferzone tussen de vervangingszone 
baggerstorten en vaarroute aan te bevelen. Deze punten willen we ook graag bespreken in de 
Permante Commissie die bevoegd is voor Vlot & Veilig scheepvaartverkeer in het 
Gemeenschappelijk Nautisch Beheer gebied. 

12. Het SALV vraagt de voorziene stortzones ten noordwesten van Zeebrugge, in het bijzonder O1, O2, 
O4 en A3 te schrappen wegens het belang voor garnaalvisserij. De raad erkent echter de nood aan 
voldoende baggerstortcapaciteit en vraagt daarom te onderzoeken of bestaande zones voor 
energiewinning als beter alternatief voor de geplande stortzones in het MRP 2020-2026  in 
aanmerking kunnen komen.  

13. Vervangingszone Zeebrugge Oost: de studie van ILVO geeft aan dat er eventueel onder bepaalde 
voorwaarden baggerslib gestort zou mogen worden, maar langetermijnonderzoek moet hierover 
zekerheid geven. Het is aangewezen hier het voorzorgsbeginsel toe te passen en tot er meer 
diepgaand en uitgebreid onderzoek gedaan is die de huidige stelling bevestigt, het storten in deze 
zones te verbieden.  



14. Directe lozingen in zee van baggerspecie uit de jachthavens is op dit ogenblik niet toegelaten door 
de Wet op het Marien Milieu. WWSV wenst dat dit wel mogelijk wordt, zodat er opnieuw via een 
buizensysteem kan gebaggerd worden. Met de plaatsing van permanente buizen in plaats van 
schepen die constant heen en weer varen zal zowel de kostprijs als de milieueffecten van de 
baggerwerken verminderen. Via een pijpleiding met beperkte afstand in zee kunnen de 
baggerwerken op een meer efficiënte, milieuvriendelijke en economische manier worden 
uitgevoerd. Zo blijven tevens de havens en vaargeulen vrij. 

15.  Artikel 11: §4, §6 en §8: de voorwaarden voor de vervangingszones voor bestaande 
stortlocaties zijn niet steeds dezelfde. Het lijkt aangewezen steeds een verwijzing op te nemen naar 
een veilig en vlot scheepvaartverkeer alsook om de voorwaarde dat de gekozen locatie minder 
terugvloei van baggerspecie met zich meebrengt, steeds te hernemen; 

 

Afdeling 6: Havenontwikkeling 
 

1. Elia vraagt om op te nemen dat het plaatsen van bijkomende kabels binnen kabelcorridors of 
parallel aan bestaande kabels toegelaten is binnen de zones die in Artikel 12 afgebakend worden. 

2. MBZ verwelkomt het behoud van de reservatiezone voor havenontwikkeling rond de haven van 
Zeebrugge. Dankzij die reservatiezone blijft verdere ontwikkeling van de haven van Zeebrugge 
mogelijk.  

3. Dit artikel voorziet de zones afgebakend voor de potentiële uitbreiding van de zeehavens van 
Oostende en Zeebrugge. Deze waren reeds voorzien in het huidige MRP 2014-2020. Artikel 12 § 1 
bevat in het laatste lid de volgende passage: “Voor zover verzoenbaar met de actuele 
havenontwikkeling of met een toekomstige uitbreiding van de betrokken havens, kunnen andere 
activiteiten of ontwikkelingen toegelaten worden.” De vraag rijst wat in het kader van artikel 12 
“verzoenbaar” inhoudt en wie hierover zal oordelen, aangezien op basis van de Bijzondere Wet tot 
Hervorming der Instellingen van 8 augustus 1980 de kusthavens toch behoren tot de bevoegdheid 
van het Vlaamse Gewest, maar in de WMM, waarvan het KB MRP een uitvoeringsbesluit vormt, 
alleen federale ministers zijn aangeduid als bevoegde ministers. 

4. De Vlaamse havens zijn cruciale toegangspoorten tot de Vlaamse economie en hun belang kan niet 
onderschat worden. In dit opzicht moeten de scheepvaartroutes op zijn minst behouden blijven en 
waar mogelijk moet de mogelijk gecreëerd worden om de scheepvaart en de havenactiviteiten 
verder te ontwikkelen. Een veilige scheepvaart en een vlotte haventoegang zijn essentieel. In het 
MRP dient ruimte voorzien te worden voor een eventuele uitbreiding van zeewaarts van de havens 
van Zeebrugge en Oostende om verdere economische ontwikkeling mogelijk te maken.  
Voor wat de haven van Zeebrugge betreft, dient de mogelijkheid voorzien te worden om een 
binnenvaartverbinding te realiseren tussen de haven van Zeebrugge en de Westerschelde. De 
binnenvaart over zee zal baat hebben bij een opening in de oostelijke strekdam van de haven van 
Zeebrugge en een vaarroute relatief dicht bij de kust. Deze mogelijkheden moeten voorzien 
worden. Hieraan dient een eventuele verplaatsing van het sterneneiland of sanering van de 
Paardenmarkt gekoppeld te worden.  

 

Afdeling 7: Zeevisserij en aquacultuur 
 



1. De BC vraagt consequent aan te duiden of al dan niet met concessies zal gewerkt worden [voor 
aquacultuur, n.v.d.r.] en vraagt ook duidelijkheid over hoe een concessie zal kunnen worden 
aangevraagd. 

2. Het MRP stelt dat visserij altijd voorrang krijgt behalve i.f.v. kustveiligheidsconstructies en in 
windmolenzones. Dit betekent dat zeevisserij voorrang krijgt in de projectzones A, B, C, D en E 
hoewel de commerciële en industriële activiteiten niet compatibel zijn met zeevisserij. Zeevisserij 
krijgt in het huidige ontwerp een de facto vetorecht tegen de ingebruikname van de projectzones. 
Aangezien de projectzones worden afgebakend om nieuwe economische activiteiten een plaats te 
geven vraagt de BC dat deze zones ook worden toegevoegd als zones waar visgronden kunnen 
verdwijnen. 

3. Daarnaast ontbreekt in het hoofdstuk over visserij en aquacultuur een verwijzing naar de 
mogelijkheid om aquacultuuractiviteiten te ontwikkelen in de zogenaamde projectzones. De BC 
vraagt om dit aan te vullen in dit hoofdstuk aangezien de zones voor commerciële en industriële 
activiteiten significant kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van aquacultuur in het BNZ. 

4. Pulsvisserij te verbieden gezien de effecten op het milieu nog niet gekend zijn. ln kader van 
wetenschappelijk onderzoek is pulsvisserij op garnalen wel toegestaan omdat een lager voltage 
gehanteerd wordt en de effecten minder groot zijn. 

5. Een uitdoofbeleid voor zowel professionele als recreatieve visserij dient geschrapt te worden in het 
natura 2000-gebied. Er dient evenwel gekozen te worden voor duurzame visserij in overleg met de 
visserijsector. Suggestie: Een vervangingsbeleid zou toegepast kunnen worden. Zo blijft het aantal 
actieve visserijschepen in het gebied behouden en in de toekomst kan men enkel een bestaand 
vissersschip vervangen door een nieuw. 
- Er dient voor elke nieuwe vaste constructie in de natura 2000 zone een VER (visserij effecten 
rapport) en een MER (milieueffectenrapport) opgesteld te worden. Hierdoor wordt de impact van 
de nieuwe constructies op de visserij en milieu onderzocht. 
- ln een 6 mijl zone ten opzicht van de kustlijn mogen geen vaste constructies gebouwd worden 
met uitzondering van deze voor wetenschappelijk onderzoek, veiligheid, havenuitbreidingszones 
en vernieuwbouw. 
- Zones voor aquaculturen niet permanent te laten bezetten voor grote commerciële doeleinden. 
Grote wegneembare drijvende moeten wel mogelijk zijn.  

6. De 12mijlszone moet maximaal vrijgehouden worden. Het open zeezicht en de horizon moeten 
beschermd worden, behoren trouwens ook tot het cultureel erfgoed ! 12mijlszone voorbehouden 
voor visserij en toerisme, de socio-economische effecten van elke ingreep voor visserij en toerisme 
moeten bekeken worden 

7. Aan de vergunningsprocedure van elke nieuwe of uitbreidende activiteit dient volgens de SALV een 
verplicht visserijeffectenrapport te worden gekoppeld, dat de bevoegde overheid gidst in de 
richting van het al dan niet toekennen van de betreffende vergunning.  

8. De SALV vraagt dat de volledige zone van zes zeemijl gemeten vanaf de basislijn in het bijzonder 
wordt voorbehouden voor beroepsvisserij, weliswaar rekening houdend met bestaande afspraken 
omtrent het Natura 2000-netwerk en de munitiestortplaats “Paardenmarkt”.  De raad ziet echter 
wel een mogelijkheid om de visserij in het huidige ontwerp toe te voegen in een bepaling die stelt 
dat er in de zesmijlszone geen enkele activiteit kan doorgaan en/of geen enkel gebied kan gesloten 
worden zonder specifiek akkoord van de visserijsector. Daaraan kan worden toegevoegd dat 
dergelijk akkoord nooit op een onredelijke manier kan geweigerd worden.  

9. De raad vraagt om de visserijsector expliciet te betrekken bij het inplannen van nieuwe en 
uitbreidende activiteiten. 



10. De raad vraagt om te voorzien in de mogelijkheid om te onderzoeken of zeevisserijactiviteiten veilig 
kunnen plaatsgrijpen in de nieuw ingeplande windmolenparken en om visserij er vervolgens toe te 
laten bij gunstig onderzoeksresultaat. 

11. Gebruik kennis van vissers 
Volgens het MRP kan het Belgische gedeelte van de Noordzee worden beschouwd als goede 
visgrond, desalniettemin stelt zij ook dat er geen gegevens beschikbaar zijn waar rijke of arme 
visgronden zijn. In hoeverre is er gebruik gemaakt van de kennis van de visser op dit thema? Vissers 
gebruiken eigen visgronden, die ze kennen als hun broekzak en waar ze in staat zijn goed te vissen. 
Het is uitgesloten dat een visser ‘zomaar’ zijn activiteiten kan verplaatsen naar een ander gebied. 
Er lijkt geen rekening te zijn gehouden met de verplaatsing van visserijactiviteiten naar andere 
gebieden en de nadelige gevolgen daarvan. 

12. Visserij Effecten Rapport 
Bij elke nieuwe activiteit dient een vergunning aangevraagd te worden. Wij pleiten samen met de 
Belgische Rederscentrale ervoor dat er eerst een VER (Visserij Effecten Rapport) wordt uitgevoerd, 
vóór de mogelijk vergunning verstrekking. De oplegging en uitvoering van de VER dient te worden 
gedaan op kosten van de vergunningsaanvrager. Wat momenteel opgenomen is in een MER slaat 
bijna uitsluitend op milieugevolgen en is dus onvoldoende t.a.v. de visserij. Daarom pleit VisNed 
voor een afzonderlijke VER. Uit de impactanalyse moet  blijken of een nieuwe of uitgebreider 
activiteit een negatieve impact heeft op de visserij, hoe groot die is en hoe de negatieve gevolgen 
al dan niet ondervangen kunnen worden. Indien de negatieve gevolgen dermate groot zijn dat dit 
niet mogelijk is, dan dient de vergunning geweigerd te worden. De VER mag zich niet alleen richten 
op de nieuwe activiteit alleen. Er moet ook rekening gehouden worden met het cumulatief effect 
van andere activiteiten op de gehele visserij en aanverwante sectoren. 

13. Te negatieve beschrijving van de impact van de visserij op de natuur. Gesteld wordt dat visserij zou 
bijdragen aan verlies van biodiversiteit. Bovendien zou er sprake zijn van overbevissing die de groei 
van de Belgische visserijsector bemoeilijkt. Door het TAC- en quotasysteem wordt overbevissing 
tegengegaan. Wetenschappelijk onderzoek bepaalt wat de grens is voor de hoeveelheid vis die 
gevangen mag worden. Door in het rapport duidelijk het woord ‘overbevissing’ naar voren te laten 
komen, krijgt de lezer de indruk dat de visserij geen oplossing hiervoor heeft gevonden en dat dit 
nog steeds het geval is. Wij kunnen ons geenszins conformeren aan deze weergave.  
In het MRP valt te lezen: ‘Geïntegreerde aquacultuur kan mogelijk een duurzaam complement zijn 
voor de visserij’. Wij zijn erg benieuwd waarop deze bewering is gefundeerd, aangezien wij weinig 
verwachtingen hebben van aquacultuur die complementerend is aan de visserij. Aquacultuur is een 
geheel andere sector, waarbij niet zomaar verwacht mag worden dat een visser zich zomaar om 
kan scholen tot iemand die zich met aquacultuur bezighoudt.     

14. Visserij is in principe overal toegelaten. De open ruimte die noodzakelijk is voor de uitoefening van 
duurzame visserijactiviteiten wordt verder beperkt. Een groot aantal ruimteclaims hebben impact 
op de traditionele gebruiksvormen van de open ruimte, zoals momenteel door de zeevisserij 
bedreven. In tegenstelling tot die variabele gebruiksvormen worden geen exclusieve rechten aan 
de zeevisserij toegekend in de Belgische zeegebieden. Hun activiteiten vinden voornamelijk plaats 
dicht bij de kust, in de zes-mijlszone. Bij het behoud en de ondersteuning van hun activiteiten 
spelen ook socio-economische argumenten, met o.a. daarbij het kusttoerisme.  
De toetsing van de impact van nieuwe gebruiksvormen in deze zone op de kustvisserij zou best 
opgenomen worden in het voorziene overleg zoals vermeld in Bijlage 3 van het ontwerp KB.  
Er moeten mogelijkheden voorzien worden voor aquacultuur en passieve visserij binnen de 
exclusieve gebieden. 



15. Het Vlaamse Gewest neemt nota van het feit dat passieve visserij en aquacultuur in principe binnen 
de toekomstige windmolenparken zouden toegelaten worden (art.14, §2 en §3). Daartoe zal 
wellicht ook een wijziging van het koninklijk besluit van 11 april 2012 betreffende de 
veiligheidszones moeten plaatsvinden. Het is bovendien de interpretatie van het Vlaamse Gewest 
dat deze versoepeling van de toegangsvoorwaarden tot windmolenparken ook voor recreatieve 
zeehengelaars zal gelden, maar slechts voor zover dit geen bijkomende risico’s veroorzaakt en dit 
verzoenbaar is met de SAR-activiteiten.  
Wat betreft het toekennen van specifieke vergunningen (art.14, §3, 3°) wenst het Vlaamse Gewest 
duidelijk te stellen dat de WMM-wet (Wet ter bescherming van het Marien Milieu van 20 januari 
1999) weliswaar een systeem van vergunningen voorziet voor een aantal commerciële activiteiten. 
Er wordt benadrukt dat de beroepsvisserij niet onderworpen is aan dergelijke (Natura 2000) 
vergunningen. Bovendien is de Vlaamse minister, bevoegd voor zeevisserij, exclusief bevoegd om 
(vis)vergunningen uit te reiken. 

16. De huidige visgronden dienen zoveel als mogelijk behouden te blijven, zodat de leefbaarheid van 
de Belgische visserijsector maximaal gevrijwaard kan worden. Echter enkele zones worden 
geïmpacteerd omwille van energieopwekking of kustveiligheid. 
Voka pleit daarom voor een sterke steun vanuit alle bevoegde overheidsinstanties om werk te 
maken van meer vernieuwing in de visserijsector. De sector is in transitie en kent heel wat 
uitdagingen. De sector heeft nood aan innovaties op allerlei vlak waardoor nieuwe vormen of 
manieren van vissen mogelijk moeten kunnen worden, eventueel zelfs tussen de windmolens. Voka 
pleit daarom voor een globale aanpak door alle stakeholders en politieke verantwoordelijken zodat 
deze sector een doorstart kan realiseren. Naast het stimuleren van duurzame en innovatieve 
visserijtechnieken, dient ook aquaucultuur gestimuleerd worden. Binnen de zones voor 
hernieuwbare energie moeten er daarom gebieden aangeduid worden voor de ontwikkeling van 
aquacultuur. 

17. De provincie pleit ervoor om binnen het MRP op zijn minst binnen de 6mijlszone geen 
verbodsmaatregelen op te leggen maar stimulerende maatregelen uit te werken ter ondersteuning 
van de Vlaamse kustvissers. 

 

Afdeling 8: Zand- en grindontginning 
 

1. Bezwaarindienster heeft begrip voor het feit dat de federale overheid een delicaat evenwicht tot 
stand dient te brengen tussen de behoeften van groene energie, zandwinning, scheepvaart, visserij, 
aquacultuur, defensie, natuurbehoud, wetenschappelijk onderzoek en andere activiteiten. Zij 
vreest echter dat het ontwerp van MRP dat thans voorligt, onvoldoende waarborgen biedt inzake 
zowel de kwaliteit als de kwantiteit van zand en grind om te voldoen aan de toekomstige behoeften 
van de bouwsector. 
Zoals de statistieken van de FOD Economie bevestigen, is de zandontginning op het Belgisch 
Continentaal Plat (BCP) de afgelopen 10 jaren gestegen van ca. 1,5 miljoen m³ op jaarbasis tot 
boven de 2,7 miljoen m³ op jaarbasis – strandsuppletiewerken niet inbegrepen. Dit is een stijging 
van gemiddeld ca. 6% per jaar. Ook in de toekomst voorzien wij een gelijkaardige groei van de 
zandontginning op zee, gelet op de toenemende schaarste van bouwmaterialen uit het binnenland. 
De jaarlijkse ontginning benadert nu reeds de 3 miljoen m³/jaar (zie ook bijlage 1). 
Ons inziens zijn er diverse factoren die ervoor zullen zorgen dat binnenlandse vraag verder zal 
toenemen, zowel op korte als op lange termijn. 



Op korte termijn, denken wij aan enkele grote infrastructuurwerken die gerealiseerd zullen 
worden, zoals de infrastructuurwerken rond Antwerpen en de bouw van de nieuwe zeesluis in 
Terneuzen alsook de substitutie van zeezand in toepassingen waar voorheen Westerscheldezand 
en Doelzand gebruikt werden. Op langere termijn, voorzien wij minder import van zand uit 
Nederland en Duitsland. 
Dit alles gaat gepaard met de nodige betontechnologische evoluties, die meer en meer mogelijk 
maken om voor vele toepassingen met zeezand technisch evenwaardige betonsoorten te maken. 
In combinatie met de logistieke voordelen van het transport van zeezand op een economische en 
een ecologische manier via binnenwater, maakt dat zeezand meer en meer geapprecieerd wordt 
als grondstof voor de bouwindustrie. 
In essentie is bezwaarindienster van oordeel dat het huidig ontwerp van MRP geen afdoende 
juridische garanties biedt aangaande de beschikbaarheid en de kwaliteit van de zandreserves op 
lange termijn. 
Zoals in Bijlage 2 van het ontwerp van MRP wordt erkend, zal de vraag naar zand en grind nog 
toenemen. Het is dan ook van het grootste belang dat de federale overheid in haar opeenvolgende 
MRP’s voldoende ruimte reserveert voor de benodigde zandreserves, zowel in volume als in 
kwaliteit, en dit met aandacht voor zowel de korte als de lange termijn. 
Het huidige ontwerp bevat geen garanties voor de benodigde reserves, integendeel. Het feit dat in 
het recente verleden aanzienlijke zandreserves tijdelijk en/of permanent werden geblokkeerd door 
andere activiteiten en met name m.b.t. off-shore-energie is voor ZEEGRA een zorgwekkende 
evolutie, welke duidelijk tegenstrijdig is met de lange termijn-belangen van de 
grondstoffenvoorziening voor de Belgische bouwsector in het algemeen. 
Op lange termijn, zien wij grootschalig geen alternatief aan BCP zeezanden voor de beton 
toepassingen in de Belgische bouwsector. Het aspect van de juridische garanties over de 
beschikbaarheid en de kwaliteit van die reserves op lange termijn is als dusdanig een bijzonder 
acuut punt geworden. 
De producenten van zeezand en zeegrind worden echter geconfronteerd met een stelselmatige 
vermindering van de reserves welke beschikbaar worden gesteld voor het ontginnen van zeezand 
op de Belgisch continentale plaat.  
Zo wordt sector a van zone 4 aangepast in functie van de nieuwe zones voor hernieuwbare en 
energie. Deze zone werd in 2004 echter aangeduid als compensatie voor de halvering van zone 1 
(nota bene de zone waar het best geschikte zand voor de bouwindustrie kan ontgonnen worden) 
voor de zandontginning. In het noordoosten van deze zone werden 46km² vrijgemaakt om de 
ontwikkeling van windmolenparken mogelijk te maken. Omdat de laagdikte van het zandpakket het 
grootste is in dit noordoostelijk deel, was en is dit tevens het gedeelte waar de bulk van de reserves 
van de Thortonbank liggen. Na een beroep bij de Raad van State tegen deze gang van zaken werd 
deze vordering uiteindelijk ingetrokken na het bekomen van een overeenkomst met de overheid 
die erin bestond dat zone 4 zou vrijgegeven worden voor zandontginning ter compensatie van het 
verlies in oppervlakte van zone 1. 14 Jaar later merken we dat een deel van het compensatiegebied, 
namelijk zone 4a eveneens wordt opgeofferd voor bijkomende windmolenparken. Het verlies van 
de zone 4a betekent een verlies van 83 miljoen m³. Bovendien is het opnieuw een zone waar 
kwalitatief zand beschikbaar is dat uitermate geschikt is voor de bouwnijverheid. Dankzij bestaande 
baggeractiviteit op zone 4a is geweten dat het volume zand dat daar ligt de achteruitgang van het 
volume zand van het beschikbare gedeelte van zone 1 in de toekomst kan opvangen. 
Zo werd naar aanleiding van het akkoord van 2004 zone 4 onderzocht, en werd het beschikbare 
zand verder beproefd naar kwaliteit en geschiktheid voor de bouwsector. Nu dit alles gebeurd is, 
zou de zone 4a opnieuw gesloten worden voor de zandontginning of zelfs volledig ontnomen. Deze 
tendens wordt versterkt door de op til staande wijziging van de referentieoppervlakte (d.i. de 



toegelaten diepte tot waar ontgonnen kan worden). Deze wijziging zal een vermindering van de 
beschikbare reserves meebrengen van 409 miljoen m³ of een daling van 43% van de beschikbare 
reserves (van 950 naar 541 miljoen m³). Dit zal met name een impact hebben op zone 1. De 
vermindering van de reserves in deze zone door het nieuwe referentieniveau zal niet worden 
opgevangen door de vrijgave van de monitoringzone vanaf 1 mei 2023. 
In hoofdorde wenst bezwaarindienster daarom dat er nu reeds voldoende garanties worden 
gegeven in de vorm van een zone die wordt gevrijwaard en die het verlies van zand (inname van 4a 
voor hernieuwbare energie) qua volume en kwaliteit kan compenseren. Deze zone kan dan worden 
aangesneden als compensatiegebied indien naderhand zou blijken dat het bestaande volume en 
kwaliteit van zand wordt aangetast door andere activiteiten dan zandontginning.  
Bijkomend merkt bezwaarindienster op dat de huidige tekst van het ontwerp van MRP hoe dan ook 
niet de nodige juridische garanties bevat die vorm moeten geven aan de visie van het bestuur. 
Daarbij is vooreerst te wijzen op het gegeven dat Bijlage 2 weliswaar verwijst naar de vrijgaven van 
de huidige monitoringszone in de Thorntonbank (zone 1a), maar dat deze niet terugkomt bij de 
synthese van de ruimtelijke beleidsopties op pagina 39 van Bijlage 2, noch in Bijlage 3.  
Bovendien worden de zandreserves niet alleen bedreigd door de oprichting van de 
windmolenparken op zich, maar ook door de kabels en leidingen die deel uitmaken van de 
infrastructuur, hebben potentieel een heel grote impact. De omschrijving zoals op dit moment in 
het voorgesteld MRP is volgens Zeegra te vaag. Thans wordt in Bijlage 2 (p. 39) louter gesteld dat 
“in geval van overlap tussen de kabelcorridor en de zones voor zand – en grondontginningen worden 
de pijpleidingen en kabels, waar mogelijk, buiten laatstgenoemde zones gelegd worden. Indien dit 
niet mogelijk is, worden de pijpleidingen en kabels zo dicht mogelijk tegen de rand gelegd van de 
ontginningszones.” Ook de acties zoals opgenomen in Bijlage 3 bieden ter zake onvoldoende 
garanties: de minister dient louter gepaste initiatieven te nemen “om het gebruik van 
gemeenschappelijke pijpleidingen en kabels te stimuleren en onnodige hindernissen weg te 
werken”.  
Kabels en leidingen mogen niet door de zandwinzones gelegd worden – ook niet een “beetje”. Voor 
wat kabels en leidingen betreft, mag geen sprake zijn van “minimale impact” - deze impact moet 
“nul” zijn. 
Tot slot verzoekende wij dat uitdrukkelijk zou worden bepaald zone 4a beschikbaar blijft voor 
zandwinning zolang er geen fysieke handelingen betreffende de opstelling van windmolens worden 
gesteld die met verdere zandontginning onverenigbaar zijn.  

2. Plus minus 50 % van de zandextractie dient om de stranden te suppliëren. Een natuurlijke overgang, 
waarbij zee en land geïntegreerd wordt, over de volledige kust is een goedkope en natuurlijke 
oplossing in een dynamisch systeem. Spaarzaam omgaan met het zand op de stranden i.p.v. 
permanent te nivelleren en continu machinaal te reinigen zou de boodschap moeten zijn. Bijlage 1 
blz. 59-65, 90, Bijlage 2 blz. 38 (toename ontginning), 41. 
Weer botst het tussen bevoegdheden. Vele lokale bestuurders denken enkel aan hun eigen klein 
gebied en hun plaatselijk horeca-industrie. 
Het aanpassen van het referentie niveau, 5 meter, naar omlaag om zandbanken te ontginnen heeft 
dat een maximum grens? Is dat -5 of – 10 meter?  
Wat wordt de nieuwe grens RES 1, RES 2 of RES 3?  
Bijlage 1 blz. 134 / Bijlage 3 blz. 5. 
De manier (zandontginning ) waarop we vandaag met deze eindige grondstof omgaan, is op 
middellange termijn niet houdbaar. We hebben immers we maar tot 2050 een zandvoorraad om 
op dezelfde manier door te gaan. 

3. Het maximum ontginbaar volume in habitat-gebied bedraagt voor een periode van 2020-2026 per 
jaar 1.578.000 m3. Suggestie: ln het huidige beleid werd dit volume jaarlijks afgebouwd. Dit is nu 



een vast volume gedurende het MRP 2020-2026. Voorgesteld wordt om ook in het MRP 2020-2026 
een afbouw van het maximum ontginbaar volume in habitat-gebied te voorzien. 

4. Artikel 15: §4: afbakening potentiële zones voor ontginningen. De suggestie is om volgende passage 
toe te voegen: ‘in de mate dat dit verenigbaar is met een veilig en vlot scheepvaartverkeer’; 

5. Het habitat van zand- en grindwinningsgebieden dienen maximaal hersteld te worden, rekening 
houden met de Kaderrichtlijn Mariene Strategie van de EU. 

6. Het op termijn schrappen van de winzone 4a ten voordele van een zone voor hernieuwbare energie 
interfereert met de primaire winlocatie voor zand in functie van de suppletiewerken in het kader 
van zeewering. Dit in relatie tot onder meer de uitvoering van het Masterplan Kustveiligheid of het 
Complex Project Kustvisie. 
Het is niet duidelijk of de aanduiding van de nieuwe winzone 5 het verlies van winzone 4a kan 
compenseren, noch naar zandkwaliteit, noch naar beschikbaar jaarlijks volume. Indien er 
onvoldoende garanties zijn dat winzone 5 dezelfde hoeveelheid/ kwaliteit aan zand kan opleveren 
dient winzone 4 behouden te blijven; 
De zoekzone in het noordelijk deel van de Belgische Noordzee wordt enkel weergegeven op de 
specifieke kaart inzake zand- en grindontginning, maar staat niet op de geïntegreerde visiekaart; 
Het Vlaamse Gewest wenst zone 3a/3b aan te passen zodat deze zone de volledige stortzone S1 
omvat. Hierdoor zou ook potentieel het zand dichtst bij de vaargeul gewonnen kunnen worden om 
de hinder voor de scheepvaart te minimaliseren. 

7. Er wordt verwacht dat de vraag naar zand zeker niet zal verminderen en daardoor moet er in het 
MRP voldoende ruimte gereserveerd worden voor zandontginnging. Voka steunt de voorziene 
controle- of exploitatiezones. Tegelijkertijd zijn wij er ons van bewust dat de zone 4A dient 
aangepast te worden in functie van de nieuwe zone voor hernieuwbare energie. De zandvoorraden 
in dit gebied worden hierdoor onbeschikbaar.  
Gezien het strategisch belang van deze zone voor de zandvoorraad op langere termijn, dient er 
streng over gewaakt te worden dat de onbeschikbaarheid van deze zone slechts tijdelijk is, met 
name de periode vanaf het bodemonderzoek tot de decommissie van de turbines. Na een periode 
van maximaal 30 jaar dient het gebied dan opnieuw opengesteld te worden voor zandontginning. 
Daarnaast vraagt Voka om in het meest noordelijke gebied van het BNZ een nieuwe zoekzone te 
voorzien voor de zandontginning. 

 

Afdeling 9: Zeewering 
 

Testzone zeewering: het ontwerp-MRP blijft zeer vaag en onvolledig. Vermoedelijk wordt gedacht aan 
een zandmotor, waarbij zand centraal klaar gelegd wordt voor natuurlijke zandaanvulling op de 
stranden i.p.v. de klassieke strandsuppleties waarbij zand ter plaatse opgespoten wordt vanuit zee en 
met bulldozers wordt verlegd. De effecten van deze concrete testzone worden o.i. onvoldoende 
besproken in het plan-MER.  
Stelt voor om de testzone voor zeewering vooreerst te concretiseren waardoor de mogelijke 
milieueffecten beoordeeld kunnen worden en hiervoor een geschikte zone kan worden gelocaliseerd.  

Zone voor de bouw van een testeiland voor zeewering: 
Over dit punt zijn er een groot aantal schriftelijke reacties binnengekomen. Deze zullen hieronder 
verkort weergegeven worden en onder bepaalde noemers worden weergegeven.  

- Gebrek aan kennis gevolgen van de bouw van een eiland: uit de strategische 
milieueffectenbeoordeling van het ontwerp marien ruimtelijk plan blijkt dat de kennis van de 
mogelijke impact die zo een eiland zou hebben zeer beperkt is. Op verschillende plaatsen wordt 



er op de leemtes in de kennis gewezen, onder andere wat betreft de uitvoeringswijze, impact 
op short sea shipping, impact op het zeezicht. 

- Verstoring van het ecosysteem: er zal bijkomende verstoring van de zeebodem zijn en 
mogelijke effecten op het kustecosysteem. De strategische milieu-effectenbeoordeling neemt 
onvoldoende de ecologische gevolgen, waaronder waterkwaliteit en de CO2-uitstoot die 
gepaard zouden gaan met dergelijke bouwwerken, in beschouwing.  

- Negatieve impact op recreatieve activiteiten: de hydrodynamiek voor de kust van Knokke-
Heist is van uiterst belang voor het zeilen. Het aanleggen van een testeiland zal hiervoor 
negatieve gevolgen hebben. Ook voor zwemmers, surfers, wakeboarders en andere gebruikers 
wordt er een negatieve impact gevreesd. Zo wordt er gewezen op een verhoogde 
stroomsnelheid tussen het test-eiland en de kust van Knokke die de veiligheid van zwemmers 
in gevaar brengt. Deze impact zal zeker gevoeld worden door de vijf watersportsclubs in 
Knokke-Heist die zorgen dat Knokke-Heist de drukste brandingsportzone aan de Noordzee is.  

- Negatieve impact op golven met gevolgen voor toerisme en waterrecreatie: doordat het 
eiland als golfbreker zal optreden, zal er een negatieve impact zijn op de golven. Dit zorgt voor 
problemen voor surfers en zeilers, die hierdoor naar andere badsteden zullen uitwijken. 
Hierdoor is er ook een negatief gevolg voor het toerisme van Knokke-Heist.  

- Negatieve cumulatieve effecten: door de combinatie van het testeiland met de uitbreiding van 
de haven van Zeebrugge zal er een kleinere oppervlakte van de zee gedeeld moeten worden 
tussen recreanten en schepen. Dit leidt tot een gevaarlijke situatie waarbij het risico op 
ongevallen groter wordt. 

- Verhindering directe uitvaart naar zee: een testeiland zou de directe uitvaart naar zee 
verhinderen voor, onder meer, zeilers. Dit zou hen dwingen uit te wijken richting Zeebrugge, 
door de combinatie met de commerciële scheepvaart zorgt dit ook weer veiligheidsrisico’s.  

- Negatieve effecten op zeezicht, wijziging natuurlijk karakter van de kust en “het 
strandmeer”-effect: de impact op het zeezicht van een eiland voor de bewoners van Knokke-
Heist valt niet te onderschatten. Men zal het gevoel hebben dat Knokke-Heist niet aan zee maar 
aan een meer ligt.  

- Onvoldoende onderzoek naar alternatieven: in de strategische milieu-effectenbeoordeling 
wordt er gesproken over de mogelijkheid om een zandmotor te gebruiken, deze mogelijkheid 
wordt onvoldoende onderzocht en besproken in de strategische milieu-effectenbeoordeling. 
Doordat de strategische milieu-effectenbeoordeling ook geen enkel alternatief onderzoekt, is 
dit een schending van de plan-MERverplichting. Ook kan het onderzoek naar een testeiland op 
theoretisch niveau bestudeerd worden, i.p.v. proefondervindelijk. Anderen achten ook een 
zandmotor onwenselijk en verwijzen naar duinvorming, strandsuppleties als alternatieven. 

- Schending voorzorgsbeginsel: het voorzorgsbeginsel stelt dat als een ingreep of een 
beleidsmaatregel ernstige of onomkeerbare schade kan veroorzaken aan de samenleving of 
het milieu, de bewijslast ligt bij de voorstanders van de ingreep of de maatregel. Men stelt dat 
er hier duidelijk een schending van het voorzorgsbeginsel wordt gepleegd door de grote 
onzekerheid die gepaard gaat met het eiland, zowel op vlak van uitvoering als van gevolgen. 

- Verzanding, onder meer voor het Zwin: De aanleg van een test-eiland kan een negatieve 
impact hebben op het Zwin en deze verder verzanden.  

- Estuaire vaart zal voor vervuiling zorgen en wordt niet als doelstelling vermeld: Nergens 
wordt vermeld dat de aanleg van een test-eiland ook beoogd om estuaire vaart tussen 
Zeebrugge en Antwerpen mogelijk te maken. Niet alleen zal dit voor extra vervuiling zorgen, 
ook het zeezicht zal verhinderd worden door de continue passage van binnenvaartschepen. 
Het economisch belang van Zeebrugge wordt bevoordeeld ten opzichte van de belangen van 
Knokke en de belangen van de haven van Antwerpen. Andere partijen merken dan op dat de 



aanleg van het test-eiland, de estuaire vaart niet mag verhinderen (onder meer door de 
veiligheidsafstand rond een eiland).  

- Waardeverlies immobiliën: Een negatieve impact op de waarde van vele appartementen, in 
het bijzonder deze met zeezicht, wordt gevreesd indien er een test-eiland voor de kust van 
Knokke wordt geplaatst.  

- Risico olie-verontreiniging: Elk aanleg van een eiland verhoogt de kans op aanvaring van 
schepen met dit eiland, alsook het risico van schip-op-schip-aanvaringen verhogen en brengt 
dus een hoger risico met zich mee op olie-verontreiniging. 

- Afbraak eiland is niet realistisch/definitief karakter en brengt onduidelijkheid: De afbraak van 
het eiland indien de negatieve impact te groot is, is op zijn minst utopisch. Vooreerst is 
onduidelijkheid wie dit beslist en wat de indicatoren zijn die een te grote impact bepalen. 
Verder wordt er ook gewezen op de mogelijkheid dat nieuwe biotopen ontwikkelen op het 
eiland die de afbraak zouden bemoeilijken. Enkele partijen stellen ook dat het hier om een post-
milieuvergunning gaat (dus dat het eiland eerst gebouwd wordt en er dan pas naar de milieu-
effecten wordt gekeken).   

- Negatieve impact toerisme en economie: Knokke, zoals andere kuststeden, heeft een 
belangrijke toeristische sector die een grote toegevoegde waarde met zich. Deze sector zorgt 
ook voor een grote tewerkstelling, waarvoor de bouw van een testeiland negatieve gevolgen 
zal meebrengen. Ook de jachthaven en de watersportclubs zullen hierdoor negatieve 
economische impact ondervinden. 

- Problemen andere eilanden (algengroei, muggenplaag): Er wordt verwezen naar de 
problemen met artificiële eilanden voornamelijk in Dubai (Jumeirah Islands) waar bewoners 
negatieve hinder ondervinden door een muggenplaag en algengroei.  

- Locatiekeuze in strijd met motiverings- en zorgvuldigheidsbeginsel: Nergens in het MRP wordt 
er geduid vanwaar de keuze voor Knokke-Heist als locatie voor dit testeiland komt. Hoewel het 
MRP niet onder de Formele Motiveringswet valt, blijven het motiverings- en 
zorgvuldigheidsbeginsel, algemene beginselen van behoorlijk bestuur.  

- Problemen met de representativiteit van Knokke voor de rest van de Belgische kust: Er wordt 
onvoldoende bewezen dat Knokke representatief is voor de rest van de Belgische kust, dus dat 
een testeiland voor Knokke sluitende resultaten voor een eilandengordel voor de rest van de 
Belgische kust met zich meebrengt. Zeker aangezien uit onder andere het Masterplan 
Kustveiligheid blijkt dat Knokke niet de gevoeligste kuststad of -gemeente is voor 
overstromingen.  

- Publieke consultatie en SEA-plicht is niet correct uitgevoerd door het gebrek aan informatie: 
Leemtes in de kennis zullen altijd bestaan en de opsplitsing tussen het plan- en projectniveau 
is logisch. Dit pleit de overheid echter niet vrij van minstens de locatiegebonden milieu-effecten 
te onderzoeken van het plan. Als men nog geen milieu-effecten kan inschatten door de 
onzekerheid van de uitvoering van een project, dient men nog geen locatie in te schrijven voor 
dit project.  Ook mag verwacht worden van de overheid dat voor dergelijke ingrijpende 
projecten, op een duidelijke, eenvoudige, correcte en tijdige wijze gecommuniceerd wordt wat 
zij van plan is, waarom een dergelijk project wordt beoogd, wat de kostprijs is en wat de voor- 
en nadelen zijn.  

- Schending rechtszekerheidsbeginsel: Artikel 16 van het ontwerp-KB is in strijd met het 
rechtszekerheidsbeginsel, hetwelk gebiedt dat ook reglementaire voorschriften afdoende 
duidelijk zijn en een afdoende rechtszeker kader scheppen. De risico-analyse en de afbraak bij 
te hoge milieu-impacten voldoen niet aan deze verplichting. 



- De bouw van een eiland is een achterhaalde vorm van zeewering: partijen verwijzen naar 
Nederlands onderzoek dat aantoont dat de aanleg van een eiland een achterhaalde vorm van 
zeewering is.  

- Kwaliteit strand: Er bestaat een bezorgdheid dat de kwaliteit van het strand zal aangetast 
worden doordat er meer slib op het strand zal belanden. Doordat het eiland leidt tot een 
golfluwe zone , kan dit leiden tot een grotere slibafzetting op het strand. Dit slib kan 
mechanisch verwijderd worden, dit leidt echter tot verstoring en extra kosten. Ook 
duinvorming zal verstoord worden door deze mechanische verwijdering.  

- Impact op Paardenmarkt: Door de nabijheid van de munitiestortplaats de Paardenmarkt zijn 
er ook vragen wat de impact hiervan is en de mogelijke impact op waterkwaliteit. Ook of het 
risico dat er bijkomende effecten zijn (op het reeds bestaande risico) op het vrijkomen van 
chemicaliën in het mariene milieu. 

- Impact op marien afval: Door het beperken van de golfslag en het veranderen van 
stromingspatronen zijn er die vrezen dat de problematiek van marien afval zal toenemen op de 
kust ter hoogte van het test-eiland. 

- Verspilling belastinggeld: De bouw van een eiland zal ongelooflijk veel (belasting)geld kosten. 
Na de bouw komen daar nog eens onderhoudskosten bij.  

- Invloed op gezondheid: Door de mogelijkheid van estuaire vaart zal de gezondheid in het 
algemeen en de luchtkwaliteit in het bijzonder achteruit gaan.  

- Schending van de bevoegdheidsverdeling: Men stelt dat de federale overheid aan 
bevoegdheidsoverschrijding doet doordat zeewering een Vlaamse bevoegdheid betreft en het 
dus niet aan de federale overheid toekomt om de locatiekeuze hiervan te doen en de 
beslissingsbevoegdheid van het Vlaams Gewest op dit punt te beperken. Terwijl anderen 
stellen dat de overheid die het plan heeft opgesteld, niet voldoet aan zijn bevoegdheid als 
planopsteller door geen locatie-gebonden alternatieven te voorzien voor het beoogde 
testeiland, ook al is het creëren van een test-eiland een Vlaamse bevoegdheid.  

- Negatieve impact zeewering: de grotere stroomsnelheden tussen het eiland en de kust zal 
leiden tot een hogere erosie. Dit zou leiden dat meer kustonderhoud nodig is. Ook zal door de 
toegenomen erosie en de sedimentatie het herstel van het bodemleven bemoeilijkt worden 
aangezien de herkolonisatie van de bodem trager zal gaan.  

- Voorbehoud betreffende de afwezigheid van elk belang in hoofde van de externe 
rechtspersoon bij het opstellen van het MER: Men stelt dat de opsteller van het plan er zich 
van moet vergewissen dat de externe rechtspersoon die hen bijstaat geen enkel belang heeft 
bij het desbetreffende plan en dat dit onderzoek niet aanwezig is bij de stukken van de 
openbare raadpleging.  

Inzake het complex project Kustvisie wordt volgende opmerking gemaakt (vermeld in bijlage 1): Het 
alternatievenonderzoek binnen het complex project Kustvisie is op heden nog niet openbaar. Het lijkt 
alsof het ontwerp MRP hiermee wel al rekening houdt door voor bepaalde alternatieven reeds de 
nodige ruimte aan te bieden. Dit is een voorafname. Het is noodzakelijk de reacties op dit AON af te 
wachten alvorens verdere zaken vast te leggen in het MRP. 

Betreffende de zichtbaarheid van de geplande ontwikkelingen op zee, wordt een maximale zichtgrens 
van 35 km gehanteerd. Dit betekent dat vanop de kustlijn van Zeebrugge de nieuwe ontwikkeling van 
een windturbinepark en de zone testeiland zichtbaar zijn. De Groendienst Stad Brugge vraagt daarom 
dat op projectniveau het aspect zeezicht uitgebreid in beschouwing genomen wordt. 

Zeewering begint niet aan het strand, dijk maar aan de zandbanken. Daarom liever een integrale visie 
van zandbank tot dijk. Doelstelling zou moeten zijn om de niet oneindige zandbron nutteloos uit te 
putten. Zand zo lang mogelijk op het strand houden is een must. 
Bijlage 1 blz. 59 / Strat Mil blz. 100 Complex Project Kustvisie. 



* Zware nivelleringen, grondbewerkingen en het machinaal reinigen van de stranden, wat in elke 
gemeente gebeurt, is nefast om het zand vast te houden. Het belet bovendien het ontstaan van 
embryonale duintjes en natuurlijke en veilige duinvorming. Het draagvlak bij de bevolking ontbreekt 
om mensen te laten inzien dan een strand er niet moet uitzien zoals een biljart tafel. Bijlage 1 blz. 47, 
105 / Strat Mil blz. 100 Complex Project Kustvisie. 
* Embryonale duinvorming toelaten en/of bevorderen op grote stukken strand en later de volledige 
kust, kan eenvoudig door machinale strandreiniging af te schaffen.  
Het vegetatiebesluit wordt nergens toegepast. Bijlage 1 blz. 47 / Bijlage 2 blz. 42 (kustfundament). 
* Het creëren van slufters aan de Westhoekreservaat in De Panne heeft zijn doel gemist. Gezien de snel 
opbouwende zeereep aan de Westhoek zijn ingrepen om de duinvoet te verlagen niet meer gepast. 
Bijlage 1 blz. 63 
* De vrijwaring van het Kustfundament, volledige strand nat en droog, als onderdeel van de zeewering 
wordt omwille van allerlei toeristische activiteiten en vooral de machinale reiniging niet gevrijwaard. 

Zones voor zeewering: de FRDO vindt het belangrijk dat nagedacht wordt over de langetermijnimpact 
van de klimaatverandering, en dat er door de Vlaamse en federale overheden reeds een proces is 
opgestart en plannen gemaakt worden om onze kust te beschermen over een periode die tot het einde 
van deze eeuw loopt. Alle mogelijke pistes dienen in die context bestudeerd te worden.  Zo legt het 
ontwerp-MRP ruimte vast ter hoogte van Knokke-Heist om een test uit te voeren met het oog op het 
bouwen van een eiland als verdedigingslinie in zee. De bouw van dit testeiland wordt evenwel slechts 
toegestaan wanneer aan een aantal voorwaarden voldaan is, en onder meer een milieuvergunning 
bekomen wordt. Uit een recente mededeling van de bevoegde staatssecretaris blijkt dat in dit kader ex 
ante aangetoond moet worden dat deze zone de beste locatie is voor een dergelijk eiland, dat 
alternatieven van kustverdediging moeten bekeken worden en dat er geen negatieve milieu-impact 
mag zijn.  De FRDO meent dat deze criteria zinvol zijn en dat eerst grondig onderzocht moet worden of 
dit eiland de beste oplossing is: gezien deze criteria momenteel niet als zodanig vermeld staan in het 
ontwerp-MRP en zijn bijlagen, worden ze best in het finale MRP opgenomen zodat er maximale 
duidelijkheid is over de procedure. 

Ter hoogte van Ster der Zee in Koksijde is een testzone aangeduid voor zeewering. Het MER bevat geen 
verdere details hierover, noch de impact ervan werd onderzocht. Deze testzone dient bijgevolg 
geschrapt te worden. 

Als voorbeeld wil North Sea Port wijzen op het voorkómen van een negatieve impact op de 
scheepvaartverkeer en de Belgische/Nederlandse kusten. De doelstelling van het MRP ¡s om ¿e 
nautische toegang naar de Belgische kust en de Scheldehavens verder te optimaliseren, in evenwicht 
met de ecologische bescherming van de Noordzee en haar kusten, door o.a. het blijvend garanderen 
van voldoende brede en diepe vaarroutes. 
Maar uit het MRP blijkt ons niet eenduidig hóe met het in bijlage 2 opgenomen testeiland rekeniÅg is 
gehouden met onder meer mogelijk negatieve gevolgen voor de ecologische toestand van de monding 
van de Westerschelde, mogelijke negatieve gevolgen voor de Belgische/Nederlandse kusten, en met 
mogelijke negatieve impact op de reputatie van de mariene vaart, etc. 

MBZ erkent dat, gezien de vele onzekerheden in het dossier, de kans klein is dat een doorsteek door de 
havendam tegen 2026 gerealiseerd wordt. Toch is het belangrijk om bij de inplanting van een 
proefeiland in het kader van kustverdediging ook rekening te houden met eventuele wijziging van de 
estuaire vaarroutes.  

De vereniging maakt zich zorgen over de gebrekkige verantwoordelijkheidszin van kustgemeenten rond 
kustverdediging. Een mooi voorbeeld dat model kan staan voor andere kustgemeenten is De Panne. In 
het Masterplan Kustveiligheid staat De Panne-Centrum (sectie 13 tot 18) als kwetsbaar ingekleurd en 
waar zandsuppletie noodzakelijk is. Maar aangezien het hier om een toeristische zone gaat     wordt 



elke duinvorming in de kiem gesmoord en zelfs door de gemeente platgeschept ten behoeve van de 
recreatie en het zicht van op de dijk. Wij vinden dat die suppleties in die zin weggegooid geld zijn. 
Temeer omdat voor het aangrenzende delen de natuurlijke duinvorming al heeft geleid tot robuuste 
zeewerende duinen. 
Verder stellen wij ons vragen bij de experimentele kunstmatige riffen van schelpkokerwormen (Lanice) 
en dan vooral rond het feit dat hier voor plastieken matten worden gebruikt. In een tijd waar er zoveel 
te doen is rond microplastics in zee is dit toch niet te verantwoorden. 

Bij de beschrijving van het ontwerp plan met betrekking tot een testeiland voor de kust van Knokke ten 
behoeve van de kustverdediging wordt aangegeven: “Nog niet alle informatie over zo’n testeiland is 
beschikbaar: het testeiland wordt bij de volgende herziening van dit besluit geëvalueerd. Indien de 
milieu-impact of de impact op ander ruimtegebruik niet opweegt tegen de baten, wordt de zone in 
oorspronkelijke staat hersteld.” 
Op grond hiervan kunnen wij geen oordeel geven of zo’n eiland grensoverschrijdende effecten zal 
hebben. Ik begrijp dat dit in het kader van het Complex Project Kustvisie verder uitgezocht gaat worden. 
Gezien de situering van de zone voor het testeiland net ten westen van de grens, kan een impact op de 
Nederlandse wateren en kust verwacht worden. Wij verwachten dan ook dat we via VNSC inhoudelijk 
betrokken worden in de nadere uitwerking van dat testeiland door CP Kustvisie en dan vooral met 
betrekking tot eventuele hydraulische, morfologische en ecologische effecten ervan op Nederlands 
grondgebied voordat er onomkeerbare beslissingen genomen worden. 

We zien dat er nieuwe zones voor hernieuwbare energie zijn aangeduid. Hoewel geen enkele van de 
voorziene zones grenst aan de Engelse wateren, gaan we ervan uit dat bij de verder uitwerking van 
deze zones mogelijke impacts in aangrenzende wateren onderzocht zullen worden als deel van een 
project-MER.  

Het Vlaamse Gewest vraagt om een “zone zeewering” in te voeren, 1 zeemijl vanaf de basislijn. De 
begrenzing van deze zone is bepaald o.b.v. de aanwezigheid van de kustnabije Vlaamse Banken die een 
actieve bijdrage leveren aan de kustverdediging. Aantasting van deze banken moet absoluut 
voorkomen worden want de demping van golfenergie door deze banken zal sowieso verder afnemen 
naarmate de zeespiegel verder stijgt. Binnen deze zone kunnen vooroeversuppleties en zandmotoren 
desgevallend mogelijk worden gemaakt. Waar bevoegdheden elkaar raken (Vlaams-Federaal), dient in 
de bepalingen van Bijlage 3 van het ontwerp KB voorzien te worden dat hierover een uitwerking zal 
gebeuren tussen de betrokken bevoegde ministers. 

Paragraaf 2: “het testeiland wordt bij de volgende herziening van dit besluit geëvalueerd. Indien de 
milieu-impact of de impact op ander ruimtegebruik niet opweegt tegen de baten, wordt de zone in 
oorspronkelijke staat hersteld.” 

 
Hieromtrent is niet duidelijk waarom de evaluatie van het eventuele testeiland gekoppeld is aan de 
periodiciteit van het MRP en in hoeverre de baten en/of negatieve impact op deze relatief korte periode 
kunnen worden vastgesteld.  

 
Een tekstvoorstel zoals desgevallend toe te voegen in de acties zoals te beschrijven in Bijlage 3 bij het 
ontwerp KB is: “Het testeiland wordt geëvalueerd na een nader te bepalen termijn. Deze termijn zal 
onderwerp uitmaken van overleg tussen de bevoegde ministers en zal worden verankerd in de 
vergunning. De minister houdt rekening met de in het kader van de zeewering genomen beslissingen 
van de organen waarnaar wordt verwezen in artikel 6, §1, X, 4°, van de Bijzondere Wet tot Hervorming 
der Instellingen van 8 augustus 1980.” 

 



Het is duidelijk dat bouw en beheer van het eventuele eiland onderworpen is aan het verkrijgen van 
een milieuvergunning. Indien hierin reeds een risico-analyse vervat is, dient dit niet nogmaals 
bijkomend te moeten worden uitgevoerd in de verdere procedure. 
Er wordt gevraagd of er voor het eventuele testeiland zelfde voorwaarden toegepast moeten worden 
conform deze die gelden voor de industriële en commerciële activiteiten vermeld in artikel 23, onder 
meer wat betreft:  

o de periodiciteit voor evaluatie (niet gebonden aan MRP); 
o advies van de Raadgevende Commissie MRP (hetgeen niet vereist is voor industriële en 
commerciële activiteiten, en dus ook niet zou hoeven voor het eventuele testeiland); 
o risico-analyse: duidelijk vermelden welke ministers hierbij betrokken zijn (hier kan 
verwezen worden naar bijlage 3). 
 

Paragraaf 4: het is niet duidelijk hoe “nabij” wordt gedefinieerd (“voor onderzoek nabij de in art 18, par 
1 gedefinieerde zone"). 

 
Vanuit de langetermijnvisie worden ook de alternatieve vormen van zeewering, onder andere te 
onderzoeken in Complex Project Kustvisie, onderkend. In de eigenlijke ruimtelijke keuze en het KB (art. 
16 §4) is de uitvoering echter beperkt tot het ‘onderzoek naar alternatieve vormen van zeewering’. Het 
is wenselijk dat dit niet beperkt wordt tot enkel onderzoek, maar dat ook structurele uitvoering 
mogelijk is. Dit kan nodig zijn om bijvoorbeeld alternatieve onderhoudsvormen in het kader van het 
Masterplan Kustveiligheid te kunnen realiseren, zoals desgevallend optimalisatie door 
vooroeversuppleties of zandmotoren, hetgeen momenteel wordt onderzocht. 
De vraag rijst om langsheen de kust een zone op te nemen waarin vooroeversuppleties en zandmotoren 
desgevallend mogelijk worden gemaakt, en waarin overige activiteiten dienen afgetoetst te worden 
naar hun impact op huidige of toekomstige zeewering. Op die manier kan ook de impact van private 
projecten op de huidige of toekomstige zeewering onderkend worden. Dit is uit te werken in de 
bepalingen van Bijlage 3 bij het ontwerp KB. 
In het actieplan dat opgenomen is in de bijlage 3 bij het ontwerp KB MRP 2020-2026 staat dat binnen 
het beslissingsproces inzake zeewering de impact op het marien ruimtelijk plan als criterium moet 
worden meegenomen. Omgekeerd geldt echter hetzelfde. De tekst bij de desbetreffende 
veiligheidsdoelstelling in bijlage 3 dient te worden aangepast (zie punt 14 inzake aanpassingen die 
voorgesteld in bijlage 3). 
Om een oplossing te bieden voor bovenstaande punten wordt voorgesteld een “zone zeewering” in te 
voeren, 1 zeemijl vanaf de basislijn. De begrenzing van deze zone is bepaald o.b.v. de aanwezigheid van 
de kustnabije Vlaamse Banken die een actieve bijdrage leveren aan de kustverdediging. Aantasting van 
deze banken moet absoluut voorkomen worden want de demping van golfenergie door deze banken 
zal sowieso verder afnemen naarmate de zeespiegel verder stijgt.  
Het Vlaamse Gewest vraagt om een “zone zeewering” in te voeren, 1 zeemijl vanaf de basislijn. De 
begrenzing van deze zone is bepaald o.b.v. de aanwezigheid van de kustnabije Vlaamse Banken die een 
actieve bijdrage leveren aan de kustverdediging. Aantasting van deze banken moet absoluut 
voorkomen worden want de demping van golfenergie door deze banken zal sowieso verder afnemen 
naarmate de zeespiegel verder stijgt. Binnen deze zone kunnen vooroeversuppleties en zandmotoren 
desgevallend mogelijk worden gemaakt. Waar bevoegdheden elkaar raken (Vlaams-Federaal), dient in 
de bepalingen van Bijlage 3 van het ontwerp KB voorzien te worden dat hierover een uitwerking zal 
gebeuren tussen de betrokken bevoegde ministers. 

 
In het actieplan staat dat ook de visie omtrent de uitvoering van voedingssuppleties dient afgestemd 
te worden naar ruimtelijke impact. Het Vlaamse Gewest gaat er echter van uit dat dit niet van 



toepassing is voor de uitvoering van de voedingssuppleties (duin-, strand- en vooroeversuppleties) in 
uitvoering van de doelstellingen van het Masterplan Kustveiligheid, aangezien deze maatregelen 
expliciet zijn toegelaten in de Langetermijnvisie die als bindend document aan het ontwerp KB is 
toegevoegd. De interpretatie van het Vlaamse Gewest is dat ook deze toets enkel nodig is voor 
toekomstige grootschalige vormen van suppletie met een grotere ruimtelijke impact. 

Recente studies maken gewag van een substantiële stijging van het niveau van de zeespiegel, die 
mogelijks kan leiden tot zware overstromingen in het kustgebied. De kustveiligheid is daarom van 
primordiaal belang. Binnen het Vlaamse kader van het Complex Project Kustvisie worden daarom 
verschillende pistes onderzocht voor de toekomstige zeewering. In dit kader dient verder onderzocht 
te worden of een kunstmatig eiland kan bijdragen aan de bescherming van het kustgebied. Daarom 
dient er een zone afgebakend te worden voor de bouw van een testeiland. Hierbij is belangrijk op te 
merken dat: 
-de vorm van het eiland de kustbeleving en de toeristische sector niet mag hypothekeren; 
-de vorm en de locatie van het eiland de binnenvaart op zee tussen de haven van Zeebrugge en de 
Westerschelde niet mag hypothekeren. 

Ruimtelijk wordt er een zone ten oosten van de haven van Zeebrugge afgebakend bestemd voor de 
bouw van een testeiland voor kustverdediging. Wat is de wetenschappelijke onderbouwing om een 
zone ten oosten van de haven van Zeebrugge af te bakenen? Waarom werd precies deze zone gekozen 
en is deze zone representatief voor de ganse kust? Vanuit het beschreven concept van de 
impactanalyse dient geëvalueerd te worden wat de cumulatieve impact is van een mogelijk testeiland 
voor de kust van Knokke op het land, dus ook in relatie met andere activiteiten bv, op de monding van 
het natuurreservaat het Zwin. Zijn alle mogelijke alternatieven voor kustverdediging, rekening 
houdende met veiligheid en beleving aan de kust, voldoende onderzocht, inclusief alle voor- en 
nadelen? Werden buitenlandse voorbeelden van alternatieven overwogen?  

Impact op de recreatie en de sport belevenis in Knokke-Heist. 
In tegenstelling tot de studies die werden uitgevoerd in Nederland ten behoeven van hun kust 
bescherming wordt er in de Belgische studie nauwelijks of geen rekening gehouden met de 
impact op de recreatie en de sport beoefening op het water in Knokke-Heist. Knokke-Heist 
telt 5 watersportclubs die bij de komst van een proefeiland, en later van een eiland tot aan 
Zeebrugge, de activiteiten van deze watersportclubs aanzienlijk zal beperken als niet volledig 
zal doen eindigen. 
Deze 5 watersportclubs betekenen een enorme aantrekkingskracht voor de gemeente 
Knokke-Heist. Knokke-Heist is veruit de drukste brandingsportzone aan de Noordzee, dit zal 
volledig verdwijnen met de komst van een eiland op 1,3 kilometer van de bestaande kustlijn. 
2. Economische impact op de 2 watersportclubs RBSC Het Zoute en de RBSC Duinbergen 
De komst van een proefeiland zal als gevolg hebben dat onze aangesloten beachclubs hun 
activiteiten niet meer zullen kunnen uitoefenen met mogelijke sluitingen tot gevolg. Een 
strook van 1,3 kilometer waarin estuaire vaart zal doorvaren maken het onmogelijk naar 
veiligheid toe om enige vorm van watersport te beoefenen voor de kust van Knokke-Heist. De 
beachclubs-waterportclubs zullen hun deuren moeten sluiten, is hier enig rekening mee 
gehouden? Of kan er een alternatief geboden worden? 
3. Economische impact op de yachthaven van Zeebrugge 
Het aanleggen van een proef eiland en nadien dat eiland uitbreiden tot de oostelijke dam zou 
een zeer negatieve impact hebben op de pleziervaart met zeil en motorjachten. De 
pleziervaart zal zich telkens aan de noordelijke kant van het eiland moeten begeven gezien de 
breedte van het kanaal tussen de kust en het eiland amper 1,3 km bedraagt en de daarop 
varende estuaire vaart. Op lange termijn zullen de pleziervaarders kiezen voor havens die 
meer mogelijkheden bieden om langs een veilige en minder drukke kust te varen. Dit zal tot 



gevolg hebben dat de yachthavens in Zeebrugge economisch niet meer rendabel zullen zijn 
gezien het te verwachten dalende aantal ligplaatshouders. 
4. Impact van de stroming op de brandinsgorten en zwemzone 
Het is algemeen bekend dat de getijdestroming zich een weg moet banen omheen het eiland. 
Dit betekent meteen ook dat er een groter volume aan water tussen het eiland en de kust zal 
worden verplaatst. Met het aanmaken van een testeiland zal in de strook tussen het eiland en 
de kust de stroming sterk versnellen, in dat geval worden het beoefenen van brandingsporten 
en zwemen onmogelijk en zelf gevaarlijk. door de gewijzigde, snellere stromingen. Op 
bepaalde ogenblikken van de dag kunnen stroomsnelheden tot meer dan 1 meter per 
seconde verwacht worden, gedurende opkomend en afgaand getij. Dit fenomeen blijkt zeer 
duidelijk uit de weinige studies die hieromtrent reeds zijn gebeurd. 
5. Estuaire vaart 
De haven van Zeebrugge wordt steeds intensiever gebruikt voor de distributie van allerhande 
producten. De lading van deze schepen worden vervolgens overgeladen op 
binnenvaartschepen die na het afleggen van een kort traject over zee via de Westerschelde 
en de binnenwateren naar grote steden als Antwerpen en Gent varen. De toegepaste 
techniek waarbij deels over zee en deels via de binnenwateren naar binnenlandse 
bestemmingen wordt gevaren, is gekend onder de term “estuaire vaart”. Estuaire vaart wordt 
streng gereguleerd, wanneer estuaire vaart mag plaatsvinden. Voor de oudere schepen, die in 
gebruik zijn genomen voor april 2007, gelden in essentie limieten inzake windsnelheden en 
het golfklimaat. Voor de meer recente schepen gelden voornamelijk limieten inzake het 
golfklimaat . In ieder geval is het zo dat de weersomstandigheden een cruciale rol spelen bij 
de vraag naar de mogelijkheid om aan estuaire scheepvaart te doen. Voor elk estuair schip 
voert men thans een risicoanalyse uit, aan de hand van deze analyse wordt voor het 
desbetreffende schip een maximale diepgang en een maximaal toegelaten significante 
golfhoogte bepaald, waarvoor het schip gecertificeerd wordt. Afhankelijk van het certificaat 
mag men op bepaalde tijdstippen uitvaren. Concreet betekent dit dus dat niet elk estuair 
schip op elk moment mag varen. Men is volledig afhankelijk van het weer, wat de 
inzetbaarheid en de rendabiliteit van de estuaire schepen in zeer grote mate beïnvloedt. 
Gezien de expansie van de haven van Zeebrugge en de steeds groter wordende nood aan 
estuaire vaart wordt er sinds geruime tijd onderzocht of een aanpassing van het KB inzake 
estuaire vaart mogelijk is. In essentie wenst men de voorwaarden waaronder deze vorm van 
vaart kan worden toegelaten, te versoepelen. De noodzakelijke aanpassing van het KB 
verloopt echter niet volgens het door de minister vooropgestelde tijdspad. Dit valt (mede) te 
verklaren door het gegeven dat de Nederlandse overheid zich principieel niet akkoord kan 
verklaren met het voornemen om het betreffende KB aan te passen. Gelet op het gegeven 
dat het KB inzake estuaire vaart niet op korte termijn zal gewijzigd worden, komt het principe 
van het testeiland als oplossing voor deze problematiek steeds nadrukkelijker naar voor daar 
er wordt aangetoond dat de ruimte tussen het aan te leggen testeiland en de eigenlijk kust 
van Knokke-Heist golfluw zal worden. Dit aanziet men dan als gunstig voor de estuaire vaart 
richting Westerschelde, nu het een beperkte golfhoogte met zich zal meebrengen dat men 
meer kan varen. 
Het moet dan ook duidelijk zijn dat het aanleggen van een testeiland voor de kust van de 
gemeente Knokke-Heist louter een alternatieve oplossing vormt voor de problematiek van de 
estuaire vaart. Dit verklaart meteen ook waarom het testeiland voor de kust van Knokke dient 
te komen en er geen andere, meer geschikte locaties in aanmerking worden genomen. Nu de 
daadwerkelijke reden voor het voorzien van een testeiland het mogelijk maken is van de 
estuaire vaart, terwijl dit aspect (en de latere gevolgen voor de lange termijn mariene 



planning) tot op heden op geen enkele wijze in de besluitvorming van uw Regering werd 
betrokken, er hier ook geen enkel onderzoek naar is verricht én dit alles dus ook niet aan de 
kritiek van het openbaar onderzoek is onderworpen, moet duidelijk zijn dat de zone voor het 
testeiland uit het Ontwerp MRP moet worden geschrapt. 
6. Impact op het milieu 
Het is evident dat de aanleg van een testeiland voor de kust, aanleiding zal geven tot 
aanzienlijke negatieve milieueffecten. Zo heeft de realisatie van een dergelijk eiland als eerste 
belangrijk gevolg dat de zeebodem ter plaatse verloren gaat. 
In het ontwerp-MRP lijkt er van uit te gaan dat al deze schade aan het mariene biologische 
milieu zomaar kan worden hersteld. Dit is nochtans allesbehalve zeker en helemaal niet 
onderzocht. De reeds gedane studies focussen uitsluitend op de hydrodynamische en 
morfologische effecten. De impact op de ecologie en de waterkwaliteit van zo’n testeiland 
werd volstrekt niet bekeken. Daarnaast is de aanleg van een dergelijk testeiland, waarvoor 
naar verluidt (al blijkt daaromtrent geen enkele zekerheid uit het Ontwerp MRP) 16 miljoen 
m³ zand verplaatst zou moeten worden, een enorm werk, wat ook aanleiding zal geven tot 
een enorme CO²-uitstoot. 
Vervolgens zullen deze grotere stroomsnelheden ook aanleiding geven tot een veel sterkere 
erosie, zowel van het eiland als van de bestaande kust, alsmede zelfs van de zeebodem tussen 
het eiland en de kust. 
Die toenemende erosie heeft op zich weer belangrijke negatieve gevolgen. Vooreerst zorgt 
deze ervoor dat er, ook op de bestaande kust, méér kustonderhoud nodig zal zijn. Er zal meer 
zand gesuppleerd moeten worden om het strand ter hoogte van Knokke-Heist te behouden 
en ook om de kust veilig te houden. Naast de impact op de veiligheid betekent dit opnieuw 
een belangrijke bijkomende CO²-emissie. 
Voornoemde erosie doet zich voor op jaarbasis, hetgeen ook door de modellen is 
aangegeven. Ook bij maatgevende stormen is deze gradiënt in langstransport aanwezig, 
waardoor ook bij maatgevende stormen plaatselijk extra erosie op zal treden. Dit is nu ook al 
het geval omdat de kust bij Knokke-Heist bolvormig naar buiten steekt. Het testeiland biedt 
weliswaar over een kleine lengte kustbescherming tegen golfaanval, maar in de belendende 
gebieden zal de erosie bij maatgevende storm plaatselijk juist toenemen. De plaats waar deze 
extra erosie optreedt hangt af van de hoek van de invallende storm. Deze toename wordt 
vooral bepaald door een toename in golfgedreven transport. De plaats waar deze extra erosie 
zich tijdens een maatgevende storm voor zal doen kan een andere zijn dan de toename van 
de erosie als gevolg van de toename in stromingsgedreven transport. Die erosie op de kust zal 
daarbij véél minder voorspelbaar worden door de realisatie van een eiland. De verwachte 
erosie tijdens een maatgevende storm is in de huidige situatie vooral afhankelijk van de 
oriëntatie van de kust ten opzichte van de inkomende golven. De plaats waar de meeste 
erosie wordt verwacht ligt daarmee vast en is bekend. Bij de aanleg van een testeiland hangt 
de plaats waar de erosie optreedt af van de hoek waarmee golven de kust binnenvallen bij 
een maatgevende storm. De maatgevende storm kan vanuit verschillende invalshoeken 
komen. Er is daarbij geen sprake van een vaste locatie zoals in de huidige situatie. De extra 
erosie kan zich bovendien over een langer deel van de kust voordoen. Teneinde de veiligheid 
te waarborgen moet dus over een grotere lengte van het strand extra zand worden 
aangebracht om de extra erosie die kan optreden bij een maatgevende storm te kunnen 
compenseren. Zonder verdere maatregelen neemt de veiligheid van dit deel van de kust door 
de realisatie van het testeiland dus af. Een ander negatief gevolg van toegenomen erosie en 
sedimentatie is dat deze het herstel van het bodemleven – dat sowieso zal vernietigd worden 
door de aanleg van het testeiland – ernstig zullen bemoeilijken. Bij sterke sedimentatie en 



snelle erosie zijn de mogelijkheden voor herkolonisatie van dit deel van de zeebodem kleiner 
en zal het herstel meer tijd vragen. Een dergelijk herstel hangt mede af van de snelheid 
waarmee na de aanleg van het testeiland bodemveranderingen optreden. Zoals hierboven al 
mocht blijken, kan worden verwacht dat die bodemveranderingen eerder snel zullen 
optreden en bovendien ernstig zullen zijn. Zoals de morfologische modellen aangeven wordt 
in de jaren na aanleg een snelle verandering van de bodemhoogte als gevolg van erosie en 
sedimentatie verwacht. Bovendien betekent de sterke erosie van het testeiland meteen ook 
dat er heel wat onderhoud nodig zal zijn, met opnieuw bijkomende en voortdurende 
bodemverstoring (voor de winning van zand) en verhoging van de turbiditeit zal optreden. 
Het eiland leidt vervolgens ook tot een golfluwe zone tussen het eiland en de kust. 
Berekeningen met een slibmodel laten zien dat dit kan leiden tot een grotere afzetting met 
slib op het strand, omdat de golven het slib niet meer afvoeren. 
Door de bijkomende afzet aan slib zal de kwaliteit van het strand verminderen. Slib op het 
strand kan mechanisch worden verwijderd door de inzet van graafmachines waarmee de 
bovenste sliblaag wordt verwijderd. De inzet van graafmachines leidt evenwel tot verstoring 
en extra kosten (en opnieuw extra CO²-uitstoot). Een bijkomend milieueffect die de 
toegenomen slibafzetting kan veroorzaken, is dat de aangroei van kustduinen wordt 
verminderd, doordat de wind minder goed zand kan oppakken. Omgekeerd, kan het 
verwijderen van de sliblaag ook de vorming van embryonale duinen tegenhouden, ook op 
plaatsen waar dit nochtans gewenst zou kunnen zijn. Ook dit negatieve effect is dus niet 
zomaar te milderen (maar ook dat is niet nader onderzocht). Een bijzonder punt van aandacht 
bij dit alles is dat die toename van de erosie en het langstransport van zand ook aanleiding 
kunnen geven tot de verdere verzanding van het Zwin. 
De beschikbare modellen laten daarbij een vergelijkbare morfologische ontwikkeling van het 
eiland zien. De algehele tendens is sterke erosie aan de zuidwestelijke zijde en sedimentatie 
in noordoostelijke richting. 
De sedimentatiezone strekt zich daarbij uit tot de kust en tot aan het Zwin. 
7. Het zicht 
Vervolgens is er ook de impact die de aanleg van een testeiland heeft op het landschap. Door de aanleg 
van een eiland op amper 1,3km voor de kust, wijzigt evident het hele uitzicht vanop het strand en de 
dijk ter hoogte van de gemeente Knokke-Heist. De impact op het landschap kan worden gemilderd door 
het voorzien van een lager eiland. Echter zal een dergelijke oplossing op zijn beurt weer andere 
milieueffecten versterken. In de studie van 2017 van De Maerschalck e.a. is ook gekeken naar de 
effecten van een lager gelegen langgerekt eiland. Daaruit bleek dat bij een lagere hoogte er méér zand 
verspoelt en de sedimentatie aan de zuidzijde nog sneller gaat. Dit houdt in dat bij de aanleg van een 
lager eiland, bijvoorbeeld om de negatieve effecten op het uitzicht te beperken, de sedimentatie 
en daarmee de vernauwing en de verdieping van de getijdegeul ter hoogte van het strand van 
Knokke sneller zal gaan. 
8. “De Paardenmarkt” 
Een ander mogelijk milieuaspect is de impact van een dergelijk testeiland op de wel zeer nabij 
gelegen munitiestortplaats “de Paardenmarkt”: Op deze locatie zou zo’n 35.000 ton munitie liggen, 
waarbij een groot aandeel aangifgasgranaten. In de beleidsinformerende nota van het VLIZ, “Synthese 
van het wetenschappelijk onderzoek in de context van Vlaamse Baaien”, leest men daaromtrent (p. 
21): “Na de Eerste Wereldoorlog dumpte het Belgische leger massaal Duitse oorlogsmunitie enkele 
kilometer voor de kust van Knokke-Heist op een ondiepe zandplaat genaamd ‘de Paardenmarkt’ 
(Wouters et al., 2015). Er ligt minstens 35.000 ton munitie waarbij tot nu toe werd aangenomen dat 
één derde bestaat uit gifgasgranaten, al zijn er aanwijzingen dat dit aandeel veel groter zou kunnen zijn 
(Missiaen, 2013).” Hoger mocht reeds blijken dat het testeiland een belangrijke impact zal hebben op 



de stroomsnelheden in zijn onmiddellijke omgeving, waarbij op meerdere plaatsen de erosie en de 
sedimentatie zal toenemen. De vraag rijst echter of dit alles ook geen bijkomende effecten kan hebben 
op het (op vandaag reeds bestaande risico) op het vrijkomen van chemicaliën in het mariene milieu. Er 
is geen enkel onderzoek gedaan naar de mogelijke impact van de aanleg van een testeiland op dit 
munitiedepot. Nochtans blijkt uit de verschillende beschikbare modellen dat de aanleg van een 
testeiland wel een aanzienlijke impact zal hebben op de omliggende golfstromingen én de zeebodem. 
9. Scheepsmilieuramp 
Elke aanleg van een eiland de kans op aanvaring of aandrijving van schepen met dit eiland, alsook het 
risico op schip-schip aanvaringen, verhoogt (en aldus tevens een bijkomend risico op 
olieverontreiniging met zich meebrengt). Dit wordt in het Plan-MER erkend[2], maar ook dit 
milieueffect wordt andermaal niet nader onderzocht of gekwantificeerd. 
10. Alternatieven? 
Het is nu reeds duidelijk dat er voor een eilandenarchipel voor de kust zeer veel meer zand nodig is bij 
de aanleg, maar ook voor het onderhoud in vergelijking met een versterking van de kust. Een eilanden 
reeks heeft een zeer veel groter volume nodig en is ook veel duurder dan een oplossing op de bestaande 
kust. Overigens is voor de aanleg van het testeiland alleen al naar verluid 16 miljoen m³ zand nodig. Een 
kleiner volume is op zich al voldoende om de langere termijn veiligheid van de kust te waarborgen als 
gekozen wordt voor een versterking van de bestaande kust. Bij een versterking van de bestaande kust 
hoeft alleen maar aan de zeezijde zand te worden toegevoegd. 
Om als kustbescherming te kunnen werken moeten de eilanden over de gehele lengte voor de kust 
worden aangelegd. Bij een versterking van de bestaande kust, hoeven alleen maar enkele plaatsen te 
worden versterkt en te worden onderhouden. Een plaatselijke versterking kan weer tot extra 
bolwerkvorming leiden. Het is dan in dit geval beter om de kust meer integraal uit te bouwen zodat een 
meer doorlopende en glooiende kustcontour ontstaat. Doordat de eilanden op dieper water zijn 
gelegen is de golfaanval ook groter bij een maatgevende storm. Ook dit vraagt om meer volume voor 
het maken van een bestendige kering. Het herstel van de schade op de eilanden na een zware storm 
zal veel kostbaarder zijn dan het herstel van stranden aan de kust na dezelfde storm. Bovendien zal de 
huidige kust niet helemaal onderhoudsvrij kunnen zijn. 
Voor de aanleg van een eilandarchipel moet erg veel worden geïnvesteerd, veel meer dan voor een 
veiligheidsoplossing op de kust. Een verbreding van de stranden geeft meer mogelijkheden voor 
strandrecreatie. Investeringen op de kust kunnen worden gecombineerd met een betere ontsluiting, 
parkeervoorzieningen (ondergronds), verbreding van het recreatieve aanbod en meer. Voorbeelden 
van deze vorm van integrale kustontwikkeling kunnen gevonden in België, als onderdeel van de laatste 
kustversterking maar ook in het Koninkrijk der Nederlanden waar combinaties met de aanleg van 
strandboulevards (o.a. Scheveningen), een parkeerkelder (Noordwijk), een duinvallei en 
duinontwikkeling (Delfland) en ook een jachthaven (Cadzand) mogelijk zijn gemaakt. 
Om al deze redenen, en alle andere mogelijk aan te voeren redenen, verzoeken wij om de zone voor 
de bouw van een testeiland voor zeewering uit het ruimtelijk marien te schrappen 

 

Afdeling 10: Militaire activiteiten 
 

1. Het is opmerkelijk dat het nieuwe ontwerp bijzondere aandacht besteed aan de ruimte voor 
militaire oefeningen. De expliciete en ruime toekenning voor deze activiteit dreigt de ontwikkeling 
van blauwe groei te remmen. 

2. Zones voor militaire doeleinden:  de FRDO is het ermee eens dat de Noordzee voldoende ruimte 
moet bieden voor militaire oefeningen. Gezien sommige militaire activiteiten tijdsgebonden zijn en 



slechts een aantal maal per jaar plaatsvinden, zijn er misschien mogelijkheden om deze militaire 
ruimte daarnaast ook voor andere functies en doeleinden te gebruiken. De raad is dan ook 
verheugd dat bijlage 3 “acties tot uitvoering van het MRP” een actie bevat “meervoudig gebruik 
van militaire zones stimuleren” waarbij de bevoegde ministers (mariene milieu en defensie) 
overleggen over de mogelijkheden voor een dergelijk meervoudig gebruik. De raad zou het 
waarderen indien daar publiek verslag zou worden van uitgebracht en dit waar mogelijk zou leiden 
tot een aantal concrete voorstellen die in het volgende MRP meegenomen kunnen worden. 

3. Defensie is van mening dat het Marien Ruimtelijk Plan een nuttig en noodzakelijk beleidsinitiatief 
is om alle verschillende menselijke activiteiten in kaart te brengen en ze ruimtelijk op elkaar af te 
stemmen. Defensie heeft geen bezwaren tegen de hertekening van de verschillende oefenzones. 
De voorbije maanden heeft Defensie met het kabinet De Backer nauw samengewerkt om een 
compromis met de andere gebruikers van de Noordzee te vinden (i.h.b. de hernieuwbare 
energiesector met de nieuwe concessies windmolenparken). Ondanks de kleine vermindering van 
de oppervlakte van deze zones heeft Defensie compenserende concessies gekregen met een 
nieuwe "shallow water" oefenzone en de vrije toegang voor de Marineschepen in de 
windmolenparken in het kader van hun opdrachten. 

4. Het intensief gebruik van de schietzone Nieuwpoort-Lombardsijde heeft niet enkel een impact op 
de natuurwaarde, maar heeft ook een grote impact op de scheepvaart. Het betreft hier vooral de 
recreatieve scheepvaart en de scheepvaart nodig voor de uitvoering van baggerwerken en 
suppletiewerken. Deze impact wordt niet behandeld onder punt 8.12 van de bijlage 1. Op basis van 
de huidige coördinaten overlapt één van de gebieden voor militair gebruik ook met een deel van 
het Traffic Separation System of het Verkeersscheidingsstelsel, zoals dit werd aangegeven bij IMO 
én met de Precautionary Area of het Voorzorgsgebied. Bijkomend overlapt één van deze zones met 
een deel van de trafiek naar de zones voor hernieuwbare energie. De betreffende zones voor 
militair gebruik waarvan hierboven sprake, dienen te worden aangepast opdat deze niet meer 
zouden overlappen met het Verkeersscheidingsstelsel, het Voorzorgsgebied en met de trafiek naar 
de zones voor hernieuwbare energie. 

5. In het ontwerp-MRP wordt veel ruimte voorbehouden voor militaire activiteiten. Deze zones 
worden niet het hele jaar door gebruikt. Sommige zones worden zelfs maar een aantal dagen per 
jaar gebruikt. In dit opzicht is de voorziene ruimte voor militair gebruik niet in verhouding tot het 
gebruik ervan. In het licht van de Europese en internationale defensiesamenwerking moet het 
mogelijk zijn om hier tot een efficiënter gebruik van de beschikbare ruimte te komen. Voka pleit er 
dan ook voor om delen van de zones voor militair gebruik anders in te kleuren en toe te kennen 
aan andere activiteiten op zee. 

 

Afdeling 11: Munitiestortplaats 
 

1. Inzake de gesloten munitiestortplaats Paardenmarkt (voor de kust van Heist) wordt volgende 
opmerking gemaakt: Het KB, artikel 18 bepaalt dat binnen de gesloten munitiestortplaats 
Paardenmarkt geen activiteiten worden toegelaten die de bodem beroeren. Ten opzichte van het 
huidige KB worden nu uitzonderingen opgenomen, onder meer voor opruimingsactiviteiten. 
Nergens wordt in het ontwerp MRP melding gemaakt van plannen om deze munitiestortplaats op 
te ruimen. Gezien deze uitzondering werd toegevoegd, zijn hier mogelijks wel vragen naar. Dit moet 
verduidelijkt worden. 

2. MBZ is tevreden met het voorstel in het ontwerp-KB om wetenschappelijk onderzoek naar 
munitiebeheer en opruiming, uiteraard onder strikte voorwaarden, toe te laten voor de 



munitiestortplaats. Een langetermijnoplossing voor de munitie op de zeebodem is nodig, 
wetenschappelijk onderzoek kan hierin een belangrijke stap zijn.  

3. Paragraaf 3: De vorm en inhoud van de gevraagde risicoanalyse vernoemd in dit ontwerp KB MRP 
zijn op dit moment niet gekend en kunnen daarom niet geëvalueerd worden. Zonder deze 
informatie is het niet mogelijk om in te schatten welke bijkomende zekerheid met deze 
risicoanalyse beoogd wordt. 

 

Afdeling 12: Wetenschappelijk onderzoek 
 

1. De raad gaat akkoord met de invoering van een zone voor testprojecten en de afbakening van een 
zone als referentiegebied voor de kalibratie en kwaliteitsevaluatie van meettoestellen. 

2. De SALV vraagt dat ook een monitoring van de impact van zandwinning en windmolenparken op 
de visbestanden vervat zit in de voorgestelde afbakening van een referentiegebied voor de 
monitoring van de impact van beide activiteiten op het milieu. 

3. Zone voor testprojecten: Het is niet duidelijk dat binnen deze ruimte onderzoek en innovatie de 
primaire bestemming zijn. De onderzoeks- en innovatieactiviteiten zouden binnen deze zone 
voorrang moeten krijgen op niet-compatibele activiteiten. 

4. Akkoord met invoering zone voor kalibratie en kwaliteitsevaluatie meettoestellen. De POM West-
Vlaanderen is  ook tevreden dat de projectzone mariene innovatielocatie voor de haven van 
Oostende is opgenomen in het ontwerp-MRP zodat kan worden verzekerd dat er altijd een zone 
beschikbaar is voor onderzoek, en steunt dit volledig. 

 

Afdeling 13: Recreatieve activiteiten 
 

1. De zones voor hernieuwbare energie (Fairybank en Noordhinder Zuid) vormen mogelijks voor extra 
obstakels voor de watersportrecreatie/pleziervaart (bv. naar Engeland). Bij de ontwikkeling van 
deze zones dient rekening te worden gehouden met deze vormen van recreatie. 

 

 

Afdeling 15: Cultureel erfgoed 
 

1. Alle waardevolle scheepswrakken voor erfgoed en natuur moeten worden beschermd met 
aanduiding van voldoende ruime bufferzones rond ieder wrak. 

2. In de schrijfwijze en de coördinaten van een aantal beschermde sites zijn fouten geslopen: 
Art. 22: 1° West-Hinder: met streepje tussen zowel in Franse als Nederlandse tekst; 
Art 22: 2° en 3°: de coördinaten van beide wraksites zijn identiek wat niet kan. Er zit een fout in één 
van beide coördinaten. Het is raadzaam om alle coördinaten nog eens te checken. Ook zowel in 
Franse als Nederlandse versie. 
Art. 22: 7°: na lijnvissen dient een komma te worden geplaatst, en voorts is het “Briljant” en niet 
“Briljant”; 
Art 22: 8°: HM Motor Launch 561: zonder punten tussen HM en 561 toevoegen. In Franse versie 
enkel de puntjes tussen H.M. weglaten. 



De UB-11 en HMS Wakeful ontbreken in de lijst. 

3. Zowel in de plan-MER (als in de bijlage 1 bij het MRP (ruimtelijke analyse van de zeegebieden) wordt 
“archeologie en cultureel erfgoed onder water” vermeld als waardevol aspect van de Noordzee. In 
bijlage 2 van het MRP (Langetermijnvisie, doelstellingen en indicatoren, en ruimtelijke beleidskeuzes) 
wordt dit vertaald in een aantal ruimtelijke beleidsopties, namelijk: 
- Cultureel erfgoed laten meegenieten van reeds geldende beschermende maatregelen; 
- Er voor zorgen dat wanneer cultureel erfgoed door bepaalde activiteiten bedreigd wordt, 
gepaste mitigerende maatregelen worden genomen; 
- Wrakken maximaal inschakelen in het kader van natuurbescherming. 
 
Het Vlaamse Gewest ziet deze beleidsopties echter niet doorvertaald in het ontwerp KB MRP. Het louter 
opnemen van de beschermde wraksites in het marien ruimtelijk plan is onvoldoende als maatregel om 
het cultureel erfgoed te vrijwaren van aantasting door bodemverstorende activiteiten in de Noordzee. 
Nochtans werden concrete aanbevelingen en voorstellen opgemaakt en bekend gemaakt in het kader 
van het IWT SBO project 120003 “SeArch”, met name in de publicatie “Mariene ruimtelijke planning 
(MRP), Wetgeving en benadering voor MRP in de Noordzee.” (M. Rabaut, T. Derudder en F. Maes, 
2017). Er wordt nogmaals verwezen naar de concrete adviezen die in dit document werden 
geformuleerd (de lijst van beschermde wrakken is ondertussen weliswaar gedateerd). 
 Het Vlaamse Gewest stelt vast dat: 
- de impactanalyse van de verschillende activiteiten op de Noordzee op het gekende en 
ongekende cultureel erfgoed onder water onvoldoende is en mitigerende maatregelen ontbreken; en  
- de weerhouden beleidskeuzes rond cultureel erfgoed en zeelandschap onvoldoende werden 
doorvertaald in het MRP, zoals  bijvoorbeeld op basis van de aanbevelingen van het SeArch Project 
(over Archeologisch Erfgoed in de Noordzee) dd. januari 2017. 
Concreet vraagt het Vlaamse Gewest om de aanbevelingen ter bescherming van erfgoed onder water 
die vanuit het SeARCH Project geformuleerd werden met het oog op de opmaak van het Marien 
Ruimtelijk Plan 2020-2026 op te nemen in de tekst van het KB, indien niet reeds vervat in andere 
wetgevende initiatieven.  
Volgende tekstvoorstellen worden geformuleerd, gebaseerd op de aanbevelingen uit het 
SeARCHproject: 
Onder de afdeling ‘onroerend erfgoed’: 
§1 De bescherming van het cultureel erfgoed onder water is overal toegelaten, zonder de ruimtelijke 
bestemmingen van dit besluit in het gedrang te brengen en mits inachtneming van de procedure 
bepaald in uitvoering van de wet op de bescherming van het cultureel erfgoed onder water.  
§2 Conform de beslissing van de minister bedoeld in artikel 8, § 1, van de wet van 4 april 2014 
betreffende de bescherming van het cultureel erfgoed onder water, worden de volgende erfgoedsites 
afgebakend:  
1° De twee delen van het scheepswrak van het vaartuig HMS Wakeful op positie 51° 22.730 N en 02° 
43.360' O en op positie 51° 22.711'N en 02.43.350' O;  
2° Het scheepswrak van het vaartuig West-Hinder op positie 51° 22.878' N en 02° 27.134' O;  
3° Het scheepswrak op positie 51° 14,779'N en 02° 55,383'O;  
4° Het scheepswrak ’t Vliegent Hart op positie 51° 29.519’N en 03°06.873’ O;  
5° Het scheepswrak SS Kilmore op positie 51° 23.730’ N en 02° 29.790’ O;  
6° Het scheepswrak U-11 op positie 51° 20.550’ N en 02° 52.075’ O;  
7° De wraksite op de Buiten Ratel Zandbank op positie 51° 14.432’ N en 02° 30.191’ O;  
8° Het scheepswrak HMS Brilliant op positie 51° 15.200’ N en 02° 56.721’ O.  
 



Onder de afdeling ‘natuurbeschermingsgebieden’ kan de koppeling tussen biodiversiteit en erkende 
erfgoedsites als volgt gemaakt worden.: 
- §10 1° Het bestuur stelt een onderzoeksrapport op met betrekking tot de erkende erfgoedsites 
overeenkomstig artikel 15bis, § 2, waarin het een gemotiveerd advies geeft aan de minister over het 
feit of de site als bufferzone of als gericht marien reservaat kan worden beschouwd; 
- 2° Het bestuur kan op basis van inventarisatie en/of monitoringgegevens een wraksite 
selecteren waarvoor het een onderzoeksrapport opstelt waarin het een gemotiveerd advies geeft aan 
de minister over het feit of het wrak als bufferzone of als gericht marien reservaat kan worden 
beschouwd;  
- 3° De Koning kan zowel bestaande erfgoedsites als andere wraksites als bufferzones of gericht 
marien reservaat instellen en zowel de maatregelen van individuele als van reglementaire aard nemen 
die nodig zijn voor de bescherming ervan; 

 

Afdeling 16: Commerciële en industriële activiteiten 
 

1. Zone A en B situeren zich ter hoogte van zones waar waardevolle grindbedden aanwezig kunnen 
zijn en binnen SBZ-H Vlaamse Banken. Zone C bevindt zich op 3.5 km van Oostduinkerke, binnen 
waardevolle habitat, binnen SBZ-H Vlaamse Banken en binnen SBZ 1 Nieuwpoort en binnen 
bodembeschermingszone 1. 
Commerciële en industriële activiteiten kunnen een significante impact op het ecosysteem, op de 
getijden- en sedimentatiedynamiek, op de beleving van de zee vanaf het land, waarvan de 
reikwijdte op vandaag onmogelijk kan worden ingeschat door het ontbreken van gegevens over de 
invulling. De bijgesloten passende beoordeling besluit dat de mogelijke gevolgen op het 
ecosysteem zeer groot zijn en de potentie hebben om de realisatie van de 
instandhoudingsdoelstellingen in het gedrang te brengen.  
Dient bezwaar in tegen de aanduiding van de voorgestelde zones voor commerciële en industriële 
activiteiten in SBZ-H Vlaamse Banken, met name zone A, B en in het bijzonder C.  

 

2. Alternatief 2 voor de zone D is onwenselijk aangezien deze zich dan meer voor de stadskernen van 
De Haan en Wenduine bevindt. Door de onduidelijkheid van de projecten en door deze uitbreiding 
in alternatief 2 en niet in het ontwerp-KB te stoppen, probeert men zo het openbaar onderzoek te 
vermijden. Ook het argument dat concrete projecten nog steeds een project-MER dienen te 
doorlopen, doet niet ter zake aangezien het openbaar onderzoek over een strategisch plan gaat. 

3. De eerste reeks opmerkingen houden verband met de projectzones, meer bepaald met de 
voorwaarden voor ingebruikname: die zijn op dit moment te beperkend waardoor ingebruikname 
onwaarschijnlijk/onmogelijk is omdat (1) het afwegingskader t.o.v. andere activiteiten uitgesteld is 
tot later (commerciële en industriële activiteiten krijgen in hun eigen zones geen voorrang); (2) er 
nog een procedure moet worden opgesteld voor de toelating om deze zones ook effectief te 
gebruiken; (3) er een grote nadruk is op het vermijden van impact op de zeevisserij en het behoud 
van grote militaire zones en (4) er niet wordt ingezet op de ecosysteembenadering en het 
samengaan van menselijke activiteiten en natuurbescherming.  
Niettegenstaande de brede range van activiteiten die in de projectzones kunnen ontwikkeld 
worden, krijgen ze in het KB MRP geen ernstige plaats; zo worden ze bijvoorbeeld niet vermeld bij 
de hoofdstukken over energie, aquacultuur, zeewering... . De ontwikkeling van deze nieuwe zones 
kan alleen als ze als volwaardig worden beschouwd en mee worden ingezet om de doelstellingen 
te halen. 



Een tweede belangrijk punt voor de BC is de afstemming van de Langetermijnvisie zoals die in 
Bijlage 2 is opgenomen met de ruimtelijke beleidsbeslissingen verder in Bijlage 2 en in het KB. In 
totaal zijn er in de langetermijnvisie een 24tal concrete doelstellingen die onvoldoende worden 
doorgevoerd bij de ruimtelijke beleidsbeslissingen. 
Een derde reeks opmerkingen van de BC betreft de prioritering van de ruimtelijke gebruiken. (1) 
Voor verschillende afgebakende zones krijgt een specifieke activiteit voorrang. Dit ligt in de logica 
van een MRP. (2) Enkele gebruiken krijgen voorrang, zelfs in gebieden die voor andere activiteiten 
worden aangeduid (bv. visserij krijgt prioriteit op alle gebruiksfuncties). (3) En tenslotte zijn 
sommige gebruiksfuncties ondergeschikt aan alle andere gebruiksfuncties (bv. zeewering in het 
algemeen en economische activiteiten in de projectzones). De punten (2) en (3) gaan in tegen de 
logica van een MRP en zijn niet compatibel met de doelstellingen van meervoudig ruimtegebruik, 
klimaat-neutraliteit , veiligheid,...  
De BC vraagt om de mogelijkheden van de ecosysteembenadering bij het invullen van nieuwe 
economische activiteiten op zee te behandelen; het is namelijk mogelijk, ook in 
natuurbeschermingsgebieden, om natuurversterkend te werken en tot een situatie te komen waar 
zowel de blauwe groei als het milieu erop vooruit gaat. 
De BC vraagt om de doelstellingen van het Masterplan Kustveiligheid en het Complex Project 
Kustvisie beter te integreren in het MRP, met name een voorstel van hoe de nodige ruimte voor 
het CPK zal voorzien worden. 
De BC verwacht dat de economische doelstellingen sterker geformuleerd worden en de 
verschillende economische activiteiten gelijk behandeld worden in overeenstemming met de 
aangehaalde langetermijndoelstellingen. De economische doelstellingen moeten gaan over een 
duurzame blauwe groei en niet enkel over milieu, zeezicht en visserij. 
De BC verwacht van de regering een beleid dat garanties en hefbomen biedt voor blauwe groei en 
innovatie. Enkel op die manier kunnen de vooropgestelde langetermijndoelstellingen gehaald 
worden. 
De BC vraagt om hier expliciet de mogelijkheid voor energieopslag (in zijn verschillende 
verschijningsvormen) open te houden in de zones voor commerciële en industriële activiteiten. 
De BC vraagt ook dat, naar analogie met een eventueel tweede NEMO-tracé, in bijlage 2 voor de 
mogelijke ontwikkeling van energieprojecten in de projectzones wordt opgenomen dat de overheid 
van zodra er een voorstel komt, zal onderzoeken waar de nodige ruimte voorzien kan worden voor 
een eventueel kabeltracé. 

4. De mogelijkheid dat bepaalde infrastructuren ontwikkeld worden in de zones voor commerciële en 
industriële activiteiten ook geïntegreerd kunnen worden met en/of dienstig kunnen zijn voor een 
duurzame zeewering wordt niet meegenomen in het ontwerp-MRP. De BC vraagt om die 
mogelijkheid op te nemen. 

5. De BC vraagt om het inschakelen van de ‘projectzones’ op een ernstige manier te doen en hun 
mogelijke functie voor het behalen van verschillende economische (en andere) doelstellingen ook 
op te nemen in de andere hoofdstukken (zie commentaren hoger en specifieke commentaren 
verder in dit document). 

6. De BC verwacht een duidelijker beleidskeuze voor de effectieve mogelijkheid tot ingebruikname 
van de zones. Daarbovenop wordt de vaagheid door de plan-MER aangegrepen om één (of 
meerdere) projectzones die zich in habitatrichtlijngebied te schrappen (zie opmerkingen van de BC 
op het plan-MER). 

7. Voor de BC moeten commerciële en industriële activiteiten minstens voorrang krijgen in de 
daarvoor afgebakende zones, want dat is de essentie van het reserveren van zones voor bepaalde 
activiteiten. Er is geen probleem om met andere activiteiten af te stemmen en eventueel in functie 



daarvan plannen te wijzigen, maar de zones moeten minstens prioritair voor de ontwikkeling van 
de economische activiteiten voorbestemd zijn. 

8. De BC vraagt om een duidelijk juridisch statuut dat voldoende zekerheid biedt bij de 
ingebruikname. Hiervoor lijkt een concessie –of minstens evenwaardig ander statuut- noodzakelijk. 

9. Inzake de zones voor hernieuwbare energie en zones D en E voor commerciële en industriële 
activiteiten: Door het ontwerp MRP zullen mogelijks bijkomende kabels in Zeebrugge aanlanden 
(bv. van windmolenparken in de nieuwe westelijke zones voor hernieuwbare energie, van de zone 
D en E voor commerciële en industriële activiteiten). Het is wenselijk om bij de besprekingen met 
deze bedrijven (i.f.v. het geven van concessies en vergunningen) ook te kijken op welke manier in 
Zeebrugge baten kunnen gerealiseerd worden (bv door vestiging hoofdkantoor, financieel 
bijdragen in heropwaardering openbaar domein,…). 

10. Betreft commerciële en industriële activiteiten (kaart 8, artikel 23) Hierbij neemt het MRP 2020-
2026 een nieuwe wending, namelijk de mogelijkheid tot het vermarkten van zeegebieden in 5 
ruimtelijk versnipperde zones. De zee is een algemeen goed, dat onder specifiek beheer en 
soevereiniteit valt. Daarom vraagt deze wending ook een degelijke lange termijn visie (zowel 
ruimtelijk als socio-economisch) en een uitgewerkt afwegingskader. We vragen hierbij om de lange 
termijnvisie omtrent deze activiteiten heel transparant toe te voegen aan het MRP en deze te 
vertalen in de daartoe juridische adequate instrumenten. We vragen om een afwegingskader op te 
stellen, gebaseerd op de ,-in de lange termijnvisie geformuleerde-, lange termijndoelen, en het te 
vertalen in de daartoe juridische adequate instrumenten. 

11. Artikel 23 legt zoekzones vast waar commerciële en industriële activiteiten kunnen uitgevoerd 
worden. De Zone D voor de kust van Bredene overlapt gedeeltelijk met een kabelcorridor. Deze 
kabelcorridor bevat reeds de interconnectiekabel Nemo met het Verenigd Koninkrijk en 
hoogstwaarschijnlijk zullen ook (een deel van) de aanlandingskabels voor de nieuwe 
energieproductiezones in deze kabelcorridor aangelegd dienen te worden. Indien de commerciële 
en industriële activiteiten ingrepen in de bodem omvatten, zijn deze, cf hoger toegelicht bij 
baggerstorten, niet compatibel met elektriciteitskabels. Elia vraagt om expliciet op te nemen dat 
commerciële en industriële activiteiten enkel toegelaten kunnen worden indien deze niet in conflict 
treden met andere door het besluit toegelaten activiteiten in het geval deze laatste 
infrastructuurwerken omvatten. 

12. Zich akkoord verklaren met de commerciële en industriële bijkomende zones is een goedkeuring 
geven over ….. wat? Welke invulling? Wat is er toegelaten? Een nieuw energie-atol? Dergelijke 
zones binnen de Vlaamse Banken is dan weer een uitholling van het Natura 2000 gebied. Graag 
zones buiten Natura 2000 gebieden bepalen. 

13. Zones voor commerciële en industriële activiteiten: de raad acht het positief dat het nieuwe MRP 
aandacht besteedt aan en ruimte voorziet voor nieuwe ontwikkelingen op zee, onder meer op het 
vlak van aquacultuur (bv kweek van algen en zeewier), hernieuwbare energie (bv drijvende 
zonnepanelen, golfslagenergie), waterzuivering … die passen in een ecosysteembenadering. De 
combinatie van “blue economy”  en ecologie  houdt in dat deze innovatieve projecten geen 
nadelige effecten hebben op het milieu, of zelfs een positieve milieu-impact hebben  (bv verwerking 
van plastic afval). Hierbij dient de impact in ruime zin geëvalueerd te worden, dus niet enkel op zee 
maar ook op het land en in de lucht (bv. reductie van CO2-uitstoot). Verder dienen naast milieu- 
ook eventuele socio-economische effecten voor het toerisme bekeken indien de projecten 
permanente infrastructuur in de zee met zich zouden brengen (bv door de aanleg van een 
kunsteiland). Voor de zones die in een natuurgebied liggen (projectzones A,B, C) is vanuit de 
Europese habitatrichtlijn vooraf een “passende beoordeling”  nodig om na te gaan of de 



voorgestelde activiteiten (individueel en cumulatief) geen nadelige effecten hebben voor de 
habitat. 

14. De gemeente De Haan wil bezwaar maken tegen de aanwijzing van Zone D voor commerciële en 
industriële activiteiten. De gemeente vindt de term zeer verontrustend aangezien de belangrijkste 
economische motor van de gemeente het toerisme is. Het toeristisch product van De Haan wordt 
gekenmerkt door kleinschaligheid en een ongehinderd vergezicht op strand en zee. De Haan heeft 
immers geen constructies die in zee uitgebouwd zijn en het grootste deel van het strand heeft ook 
geen golfbrekers. Activiteiten en/of constructies, a fortiori “commerciële en industriële” zo dicht 
voor onze kust zullen vrijwel zeker het geschetste karakter en de toeristische aantrekkelijkheid 
schaden. Het voorliggen MRP zegt wel rekening te houden met andere activiteiten in de zone, met 
impact op zeezicht en het milieu, maar die voorwaarden worden niet helder verankerd en stellen 
de gemeente allesbehalve gerust. De gemeente verzoekt om zone D uit het MRP te schrappen. 

15. De gemeente De Haan is nog minder een voorstander van de vergrote zone D zoals voorzien in de 
plan-MER onder meer door hinderen van recreatief gebruik en door het effect op het 
kustfundament.  

16. Indien er toch gekozen wordt voor zone D te behouden, wil de gemeente De Haan de volgende 
voorwaarden toegevoegd zien: 
- Geen effect op de veiligheid van de kustwering (geen erosie op zeebodem of kusterosie); 
- Geen vaste of drijvende constructies die de fauna en flora boven of onder water verstoren, vrije 

zicht belemmeren of negatieve impact hebben op bestaande activiteiten.  
- Een volledige MER-procedure opgelegd wordt, waarbij prioritair rekening wordt gehouden met 

de belangen van de huidige gebruikers en het toeristisch belang; 
- Veiligheid- en controlezone dienen zich binnen het aangewezen gebied D bevinden; 
- Geen financiële steun vanuit een overheidsorgaan.  
- Geen compenserende maatregelen acceptabel zijn als voorwaarden voor de Natura 2000-

toelating; 

17. De gemeente De Haan verzoekt om de vaststelling van het marien ruimtelijk plan uit te stellen 
totdat de procedure voor het toekennen en uitvoeren van activiteiten binnen de aangewezen zones 
is vastgesteld. Ons bezwaar op het MRP wordt eigenlijk al verwoord in de bijlage 2 en de 
opgesomde elementen daar, komen overeen met de aspecten die wij willen toegevoegd zien.  

18. - Procedureel kan het niet dat deze activiteiten worden toegelaten zonder de impact ervan na te 
gaan in het MER. Het is ook niet duidelijk wat onder commerciële en industriële activiteiten (zone 
A-B-C) begrepen wordt. De commerciële en industriële activiteiten (zone A-B-C) mogen het open 
zeezicht niet beschadigen. Ze vormen extra obstakels voor de watersportrecreatiepleziervaart (bijv. 
naar Engeland). Conclusie: Het voorzien van gebieden voor commerciële activiteiten zonder 
duidelijke omschrijving over de aard en de omvang van deze activiteiten en zonder de impact ervan 
na te gaan in een MER kan niet, bijgevolg dienen deze geschrapt te worden. 

19. Bij het voorstel voor het Maritiem Ruimtelijk Plan 2020-2026 geef ik hieronder mijn bemerkingen. 
Ik beperk mij tot de zone voor de kust van Bredene, De Haan en Wenduine 
•De Belgische kust behoort met zijn 65km tot de kleinste van Europa maar is toch zeer geapprecieerd 
voor zijn zeezicht en de bedrijvigheden die ermee verband houden. Meer dan 10km hiervan is reeds in 
beslag genomen door havens en andere voor de burger ontoegankelijke gebieden. Nu voorziet men 
een zone (voor Bredene, De Haan en Wenduine) van ettelijke kilometers waar men het zicht op de 
horizon zal wegnemen. Onze kust wordt hierdoor ernstig verminkt. 
•Zoals de FOD zelf toegeeft wordt de zone die gepland is voor commerciële en industriële 
bedrijvigheden niet zozeer geplaatst voor de kustbeveiliging. Het gevaar bestaat echter wel dat bij 



opstuwend water, het water tussen het eiland en de kustlijn opgehoogd wordt en dus voor een niet 
gewenst groter overstromingsgevaar zorgt 
•Wanneer men op 3.5km voor de laag-laagwaterlijn een eiland plaatst dat parallel georiënteerd is aan 
de kustlijn bestaat de kans dat alles dichtslibt, ten ware dat dit de echte bedoeling zou zijn. In dit geval 
is de operatie nog meer af te keuren 
•Wanneer men een studiebureau (ARCADIS) raadpleegt om de impact te onderzoeken en uitgerekend 
dit bureau een verlenging van de zone voor een eiland voorstelt ben ik zeer wantrouwig. Het is 
trouwens voor de burger zeer onduidelijk wat hierover de positie van de FOD is. Ik snap ook niet dat 
men een eiland bouwt dat men slechts voor 30 of 50% mag benutten voor commerciële of industriële 
toepassingen omwille van milieu richtlijnen. Dit moet toch zeer onrendabel zijn. Laat dan de natuur 
zoals ze nu is (zeewater). Het gevaar is dat het niet denkbeeldig dat deze eventuele natuurgebieden 
later allemaal andere bestemmingen krijgen. 
•Het is evident dat een eiland permanente erosie en sedimentatie met zich zal meebrengen met als 
gevolg dat er blijvend baggerwerken zullen nodig zijn. Dit zal aangerekend worden aan de 
belastingbetaler. De baggerlobby met zijn gedachtengoed zoals de Vlaamse Baaien, The Blue Cluster, 
enz… vaart hier natuurlijk goed bij. Ze zullen aanhalen dat dit jobs kan meebrengen. De vraag is echter 
zal dit opwegen tegen de verminking van onze eigen beperkte Belgische kust en dan nog op de plaats 
waar deze het meest gespaard is gebleven van de bouwwoede? Zullen de eventuele nieuwe jobs in de 
baggerwereld opwegen tegen wat het de staat zal kosten? 
•Bij het aanslibben voor de kustlijn zullen er slipnesten ontstaan die gevaarlijk zijn voor de mensen op 
het strand. Aangezien er een nieuwe stortplaats voor baggerslib voorzien wordt dichterbij De Haan zal 
dit effect nog versterkt worden 
•Het begrip “commerciële en industriële bedrijvigheden” is zeer vaag en laat in feite alles toe. Wanneer 
ik momenteel vaststel hoe weinig mensen op de hoogte zijn van het nieuwe Maritiem Ruimtelijk Plan, 
stel ik een sluipende besluitvorming vast, wat niet de mooiste zijde van een democratie is. Dit belooft 
zeker niet veel goeds voor onze inspraak over de uiteindelijke bedoelingen en projecten. Veel is 
mogelijk zoals bijvoorbeeld: een vliegveld, chemische industrie die op het land minder getolereerd 
wordt, een atol, een haven, aquacultuur of misschien nog de echte bedoeling: een nieuwe residentiële 
wijk. De FOD mag haar best doen om ons te laten geloven dat ze nog veel stokken achter de deur heeft 
en er ook projecten mogelijk zijn zoals de plaatsing van Google-servers die met zeewater gekoeld 
worden, maar ik geloof hier niet veel van. Er zijn genoeg voorbeelden in onze Belgische geschiedenis 
waar de overheid haar beleid plots wijzigt en dit zelfs retroactief. De beste methode om deze 
problemen niet te hebben is deze zone niet te voorzien 
•De eigenaars van woningen in de nabijheid van deze projecten zullen bedrogen zijn, zij hebben veel 
geld betaald om in deze ongeschonden omgeving een investering te doen. Zij zullen zich te verenigen 
en schadeclaims voor de waardevermindering van hun eigendommen indienen. Ook hier kan de burger 
het slachtoffer van worden 
•De breedte van het strand zal vergroten wat meer het gevoel van een woestijn zal oproepen zoals we 
reeds gezien hebben in Zeebrugge. Dit zal geen leuke ervaring zijn voor wie wil gaan baden of met 
bootjes vanop het strand wil vertrekken 
•De lokale toeristische bedrijvigheid zal hier geen voordeel uit halen 
•Een zeer visrijke plaats zal vernietigd worden. Dit zal zowel bij de beroeps- als hobbyvissers zwaar 
vallen 

20. […]Het is een evidentie dat in het licht van boven aangehaalde punten “Bescherming van de 
Wenduinebank als waardevolle mariene natuurzone er absoluut geen plaats is voor de optie van 
Arcadis om de “ commerciële en Industriële zone D” zoals voorzien in het voorstel MRP 2020 – 2026 
te verplaatsen naar de kust van De Haan- Wenduine (Wenduinebank). Het naar oppervlakte enorm 
voorzien gebied kan ook ongekende morfologische gevolgen hebben in de toekomst daar het tot 



op amper 3 à 4 km zou komen van de waterlijn op het strand al naargelang het getij. Nu is de 
Wenduinebank met zijn ongeveer vijf meter waterkolom een zekere buffer tegen extreme 
golfvorming. 

21. Artikel 2: definities: er is geen definitie opgenomen voor de ‘commerciële en industriële 
activiteiten’; 

22. In navolging van eerdere bekommernissen, geuit bij monde van een schrijven aan de 
staatssecretaris voor Noordzee, dhr. TOMMELEIN op 17 maart 2016 (ref. 2016/KW/overlegorgaan) 
en aan de staatssecretaris voor bestrijding van sociale fraude, privacy en Noordzee, dhr. DE 
BACKER, op 3 januari 2017 (ref. KabGouv12/22/CD299) worden volgende punten nogmaals onder 
de aandacht gebracht: 
bij het gebruik van de beschikbare ruimte op zee kan en mag het handhavingsaspect niet uit het 
oog verloren worden. Zeker in het licht van het meervoudig ruimtegebruik verhogen de risico’s en 
zal dit aspect enkel aan belang winnen; 
in dat verband wordt in het bijzonder gewezen op de bestaande en aanslepende problemen rond 
de opruiming van de geïdentificeerde restanten van mosselkooien, een dossier dat de nodige 
bezorgdheden oproept en waarvoor de nodige concrete voorstellen worden gedaan (zie ook 
verder, artikelsgewijze bespreking, art. 23). 
Algemeen wordt gesteld dat het ontwerp verduidelijking behoeft omtrent de aard en omvang van 
de bedoelde activiteiten van industriële en commerciële ondernemingen en/of voorgenomen 
projecten (zie ook hierna, nodige verduidelijking inzake de toepasselijke procedure). 

23. De Noordzee mag niet opnieuw de vuilbak worden voor wat men niet aan land wil. Denk aan de 
tijd toen afval in zee werd gedumpt (zelf kernafval !) daarom bijzonder waakzaam zijn in de zones 
voor industriële activiteiten. 

24. De vereniging acht het een tegenstrijdigheid, ook erkend in het rapport voor MER-beoordeling,  dat 
in Natura 2000 gebieden industriële en commerciële activiteiten zouden kunnen plaatsvinden in 
SBZ-H, zone  C. 

25. Paragraaf 23, § 1 commerciële en industriële zones 
De inplanting van enkele van deze zones die in paragraaf 1 zijn omschreven, blijkt problematisch voor 
de scheepvaart van en naar de Vlaamse havens. Andere van deze zones leveren dan weer problemen 
op voor de visserij of de pleziervaart. 
Wanneer de “commerciële en industriële zones” op de zeekaart van links naar rechts worden 
genummerd, en de activiteiten een invloed zouden hebben op de oppervlakte-scheepvaart, dan zal de 
impact voornamelijk betrekking hebben in: 
1° zone 1 : op beroepsscheepvaart, visserij en pleziervaart, 
2° zone 2 : op visserij en pleziervaart, 
3° zone 3 : op visserij en pleziervaart, 
4° zone 4 : op crewtender vessels, visserij en pleziervaart, 
5° zone 5 : op visserij en pleziervaart. 
Er wordt gevraagd dat commerciële en industriële activiteiten, en andere door dit besluit toegestane 
activiteiten, dienen afgestemd te worden, wanneer deze in conflict treden. 
In zone D ligt een al vergunde baggerstortzone. Het spreekt vanzelf dat bestaande, in het MRP 
opgenomen en vergunde activiteiten dienen gewaarborgd te worden en geen nadeel mogen 
ondervinden van nieuwe vast te leggen activiteiten.  
Het nieuwe tekstvoorstel vanwege het Vlaamse Gewest luidt als volgt:  
“Commerciële en industriële activiteiten kunnen in geen geval andere door dit besluit toegestane en al 
vergunde activiteiten hinderen. De commerciële en industriële activiteiten vrijwaren bij de invulling van 
hun activiteiten de al vergunde activiteiten in deze zone”. 



26. Er worden vijf projectzones ingekleurd waar commerciële en industriële activiteiten in het kader 
van de blauwe economie kunnen worden ontwikkeld. Voka verwelkomt en steunt deze keuze. In 
deze zones kunnen verscheidene innovatieve projecten ontplooid worden. Er dient verder bekeken 
te worden welke activiteit precies ontwikkeld kan worden in welke zone (afhankelijk van de afstand 
tot de kust, waterdiepte, stroomsnelheid, enz.). 

27. Er ontbreekt een definitie/omschrijving van commerciële en industriële activiteiten ofwel een 
verwijzing naar een definitie. Hierdoor is het onduidelijk wat in deze toegelaten is. Visserij is een 
commerciële activiteit maar wordt afzonderlijk behandeld: behoort ze dan in deze context niet tot 
de omschrijving van commerciële en industriële activiteiten? Wat is mogelijk in de vijf zones die 
worden aangeduid? Hoe gebeurt de afweging om economische/commerciële activiteiten toe te 
laten? Wat als verschillende commerciële spelers alle zones willen innemen voor activiteiten met 
een zware impact? Wat is dan het afwegingskader om keuzes te maken? De provincie vraagt er 
zake een verduidelijking van het beoordelingskader. 

28. Er worden hiervoor zones voorzien. In deze zones zal er niet gevaren kunnen worden. WWSV vraagt 
om de ligging van deze zones zo te willen voorzien, dat er duidelijk rekening gehouden wordt met 
de pleziervaart in het kader van meervoudig ruimtegebruik. Welke activiteiten voor de 
commerciële en industriële zones er zullen in gebruik genomen worden is nog niet vastgelegd daar 
er nog geen concrete voorstellen zijn (Het plan treedt pas in voege in 2020). Het kunnen 
bijvoorbeeld aquacultuurprojecten zijn. Links van Nieuwpoort wordt wel reeds concreet gedacht 
aan een zone waar mosselen zullen worden gekweekt (maar ook dat is nog niet zeker). Alvorens er 
goedkeuring zal worden gegeven voor die projecten zullen vermoedelijk nog een groot aantal 
procedures moeten worden doorlopen. Deze moeten momenteel nog uitgeschreven worden en 
zullen het onderwerp moeten uitmaken van een afzonderlijk KB. WWSV vraagt dan ook per type 
activiteit een passende beoordeling en uitgebreide motivering. 

 

Bijlage 2: Langetermijnvisie, doelstellingen en indicatoren, en ruimtelijke beleidskeuzes 
 

1. Enkele van de hoger beschreven bemerkingen zijn deels van toepassing op bijlage 2. Daarnaast 
heeft Elia volgende bemerkingen.  
Op p20 staat de passage: “Alle nodige ruimte voor de uitbouw van een performante nationale en 
Europese elektriciteitsgrid wordt voorzien, met een grote aandacht voor efficiënt en meervoudig 
ruimtegebruik. Tevens wordt er ruimte gevrijwaard voor de aanleg van een bijkomende 
elektriciteitskabel tussen België en het Verenigd Koninkrijk.“ Dit lijkt alsof hier op de kaart 
specifieke zones voor voorzien zijn, wat niet het geval is bij gebrek aan duidelijkheid over locaties. 
Elia stelt voor om deze passage te vervangen door: De verdere uitbouw van een performante 
nationale en Europese elektriciteitsgrid wordt verwacht. Tevens wordt de aanleg van een 
bijkomende elektriciteitskabel tussen België en het Verenigd Koninkrijk voorzien. Er zal voor deze 
ontwikkelingen de nodige ruimte voorzien worden, met een grote aandacht voor efficiënt en 
meervoudig ruimtegebruik. 
Op p27 staat de passage: “Van zodra het tracé van een tweede interconnectiekabel naar het 
Verenigd Koninkrijk wordt voorgesteld, onderzoekt de overheid waar hiervoor de nodige ruimte 
kan voorzien worden.” Ook voor de kabels voor de aanlanding van elektriciteit vanaf de nieuwe 
energieproductiezones dient de nodige ruimte voorzien te worden. Elia vraagt om dit toe te voegen 
aan deze passage. 

2. Voor mij bestaan er geen 4 dimensies van de zee maar 5. De 5de is de overgang tussen zee en land: 
Het strand, de duinen maar ook havens specifiek de sluizen omwille van de belemmering tijdens de 



migratie van o.a. trekvissen. Flora en fauna kennen geen federale of gewestgrenzen. 
Niettegenstaande dit niet de bevoegdheid is van de Staatssecretaris voor de Noordzee is er geen 
of onvoldoende land-zee interactie. 

3. In de bijhorende documenten wordt vaak eerder statisch verwezen naar scheepvaart (‘behoud’, 
‘vrijwaring’, ‘niet bezwaren’). Het Havenbedrijf vraagt om op een meer dynamische wijze te 
verwijzen naar deze sector, die een belangrijke motor is voor de Vlaamse en Belgische economie. 
In een welbepaalde passage (zie verder) wordt de samenwerking tussen havens vooropgesteld als 
een voorwaarde voor de verdere groei van de havens. Het komt, ons inziens, niet toe aan een 
Marien Ruimtelijk Plan om een dergelijke voorwaarde voorop te stellen. Een voorwaarde die we 
bovendien niet terugvinden ten aanzien van andere actoren in het BNZ. 

4. Natuurlijkheid als randvoorwaarde: (P7): ‘bij het ontwerp van alle (nieuwe) activiteiten moet 
natuurlijkheid centraal staan. Activiteiten mogen slechts worden toegestaan, indien aangetoond 
wordt (op basis van de op dat moment voorhanden zijnde wetenschappelijke kennis) dat de 
gewenste natuurlijkheid naar alle (wetenschappelijke) waarschijnlijkheid niet zal worden 
gecompromitteerd.’ De Europese milieuregelgeving is van toepassing op de uitvoering van 
menselijke activiteiten in natuurgebieden. Het geniet de voorkeur om (dichter) bij deze Europese 
context te blijven - ook in de bewoordingen (zoals het hanteren van het begrip ‘significante 
negatieve impact’ i.p.v. ‘gewenste natuurlijkheid naar alle (wetenschappelijke) waarschijnlijkheid 
niet zal worden gecompromitteerd’).   

5. Het BNZ blijft ook in 2050 belangrijke gebruiksfuncties aanbieden om maatschappelijk welzijn te 
ondersteunen (P9): De vraag is om scheepvaart ook expliciet op te nemen in de opsomming, met 
name als een zelfstandige activiteit (niet slechts als een ondersteunende dienst, waar enkel 
verwezen wordt naar ‘transport’). 

6. Economische Doelstellingen: P21:   Bij de economische doelstellingen wordt niet verwezen naar de 
scheepvaart – enkele naar het vrijwaren van een zone rond de havens van Zeebrugge en Oostende 
(zie verder). Gelet op het belang van de scheepvaart voor de Vlaamse en Belgische economie, stelt 
het Havenbedrijf Antwerpen voor om een korte passage toe te voegen over de scheepvaart. 
(Mogelijk voorstel: Het Marien Ruimtelijk Plan ondersteunt de verdere ontwikkeling van het 
scheepvaartverkeer in het BNZ. Dit onder meer door het bestendigen en optimaliseren van de 
scheepvaartroutes.)  

7. P21: ‘Het MRP vrijwaart een zone rond de Belgische havens van activiteiten die de groei van de 
Belgische havens voorbij de periode 2020-2026 in de weg zouden kunnen staan, maar een 
eventuele toekomstige groei dient gepaard te gaan met de nauwere samenwerking tussen de 
verschillende havens, om de ruimte optimaal te benutten.’    In deze passage is een voorwaarde – 
nauwere samenwerking - opgenomen die nergens vooropgesteld wordt ten aanzien van andere 
actoren in het BNZ. Een dergelijke passage hoort niet thuis in dit document. Het Havenbedrijf 
Antwerpen vraagt aldus om deze passage te schrappen.  

8. Energie, kabels en pijpleidingen: P27: ‘Er moet daarbij steeds gestreefd worden naar de kortst 
mogelijke verbinding tussen vertrek- en aankomstpunt, dit zowel uit economische als 
milieuoverwegingen. Afwijkingen kunnen toegestaan worden, mits voldoende gemotiveerde 
dwingende redenen.’ Verschillende aspecten moeten mee in rekening genomen worden bij het 
bepalen van het meest optimale traject. ‘Veiligheid’ is hierbij cruciaal. Waarbij ‘veiligheid’ wat het 
scheepvaartverkeer betreft, het traject is met een minimale interferentie tussen het 
scheepvaartverkeer enerzijds en dergelijke verbindingen anderzijds. Het Havenbedrijf Antwerpen 
vraagt daarom om ‘veilig’ expliciet toe te voegen in de tekst. P27: ‘Ingeval van overlap tussen de 
kabelcorridor en de zones voor zand- en grindontginning worden de pijpleidingen en kabels, waar 
mogelijk, buiten laatstgenoemde zones gelegd. Indien dit niet mogelijk is, worden de pijpleidingen 



en kabels zo dicht mogelijk tegen de rand gelegd’. Het HA vraagt om een passage toe te voegen 
i.v.m. de kruising van scheepvaartroutes. Met name dat de pijpleidingen en kabels, waar mogelijk 
buiten de scheepvaartroutes gelegd worden. Indien dit niet mogelijk is, dient de kortst mogelijke 
kruising (meestal loodrecht op de vaarweg) verkozen te worden alsook dient voldoende dekking 
gegarandeerd te worden; 

9. Scheepvaart, havenontwikkeling, baggerstorten: p51: De visie ten aanzien van de scheepvaart en 
havenactiviteiten moet voldoende dynamiek bevatten. De woorden ‘waar mogelijk’ kunnen 
daardoor best geschrapt worden uit de zin: ‘De visie gaat uit van het behoud en waar mogelijk de 
ontwikkeling van de scheepvaart en de havenactiviteiten, …’ 

5.6 zeewering: zie ook bemerking bij artikel 16 van het ontwerp KB: het Havenbedrijf Antwerpen vraagt 
om bij de voorwaarden van het testeiland een voorwaarde toe te voegen met name dat het testeiland 
inclusief de veiligheidszone rond het eiland de huidige vaarmogelijkheden niet beperkt.   

10. Tekstuele suggesties: 
P16: Ruimtelijke uitgangspunten: storten van baggerspecie: in deze passage wordt aangehaald dat 
algemeen genomen, de ligging ten oosten van de baggerzone het meest optimaal is voor het 
storten van baggerspecie, maar dat er ook lokale verschillen kunnen optreden. In bijlage 1 (p88, 
2de alinea) is gesteld dat de stortplaats Zeebrugge Oost weinig efficiënt is omwille van de 
terugvloei. Waardoor het niet uitgesloten is dat deze zone ten westen van de haven van Zeebrugge 
ligt. Misschien is het opportuun om de stelling op p16 nog iets te nuanceren. 

11. p. 6 recreatieve activiteiten (pleziervaart, recreatieve visserij…) toevoegen aan bijlage 
p24: Ruimtelijke beleidsoptie om baggerstortlocaties buiten de Vlaamse banken te plaatsen: Dit is 
niet volledig gebeurd. Er is nog steeds een baggerstortlocatie in SBZ. 
p25: ‘Ruimtelijk afbakenen van paai-, rust-, broed- en foerageergebieden’ niet weerhouden: Hoe 
zal de minister er dan rekening mee houden op het moment van het toekennen van concessies en 
vergunningen voor activiteiten op zee? 
p38: Een passende beoordeling (voor zandontginning) is geen monitoring.  
p46: Voeg informatie toe over de internationale militaire verplichtingen van België om objectief te 
kunnen inschatten hoeveel ruimte er nodig is voor militaire oefeningen. 
p48: Verbod op bodemberoerende recreatieve visserij in Vlaamse banken is geen bijkomende 
beperking, maar een bestaande uit huidig MRP. 
p49: Contradictie in zin over extra beperkingen bodemberoerende recreatieve visserij 
p49: Watersportwedstrijden in SBZ: oordeel op basis van passende beoordeling algemeen: 
‘Indicatoren’ uit titel bijlage zijn niet terug te vinden in de tekst 

12. In 2.3.2 Kerntaak 3: Streven naar nationale en transnationale grensoverschrijdende samenwerking 
verwelkomen gepaste samenwerking, die tegemoet komen aan de huidige wettelijke noodzaken. 
Het Belgisch MRP vermeldt als voorbeeld het streven naar één marien ruimtelijk plan voor de 
gehele Noordzee. Hoewel het mogelijk is dat dit bedoeld was als een potentieel idee, zou het goed 
zijn als de tekst dit zou verduidelijken. Daarboven is het de taak van de betrokken landen en hun 
ministers om te bepalen of dergelijke aanpak wenselijk en gepast is.  

13. Onder 2.4.4 staat er dat in de nieuwe windmolenparken onderzocht zal worden of en hoe 
aquacultuur en passieve visserij kan toegelaten worden. Wij zouden graag op de hoogte gehouden 
worden van mogelijke implicaties voor de Britse visserij wanneer de resultaten van dergelijk 
onderzoek beschikbaar zijn.  

14. • “3. Ruimtelijke uitgangspunten  
Bij het vastleggen van de ruimtelijke uitgangspunten voor het storten van baggerspecie, wordt 
ervoor gekozen de stortplaatsen zo dicht mogelijk bij de uitgebaggerde zones te plaatsen en zo te 
oriënteren dat de kans op terugvloei geminimaliseerd wordt. Over het algemeen betekent dit een 



ligging ten oosten van deze zones, maar er kunnen lokale verschillen optreden zodat ook andere 
locaties kunnen ingepast worden.”  
Het is niet duidelijk op basis waarvan de hierboven vernoemde criteria naar voor geschoven 
worden; aangezien de vraagstelling en oplossingsrichting voor de drie vastgelegde sets 
reserveringszones anders is. Het criterium om zo dicht mogelijk te storten dient genuanceerd te 
worden doordat er ook rekening moet worden gehouden met de bereikbaarheid door grotere 
baggerschepen (ook onder invloed van het getij), en de locatie ten oosten is zoals in de tekst  
aangehaald niet voor alle locaties geldig. 
Tekstvoorstel: “Bij het vastleggen van de ruimtelijke uitgangspunten voor het storten van 
baggerspecie, wordt ervoor gekozen de stortplaatsen deze zo optimaal mogelijk te plaatsen, 
rekening houdend met de voor de site relevante parameters zoals bijvoorbeeld recirculatie, visserij 
en scheepvaartveiligheid.”  
• “4.2 veiligheidsdoelstellingen Voor baggerstorten, accessoir aan de doelstelling van veilige 
scheepvaart, wordt voldoende ruimte voorzien, met een locatiekeuze die beantwoordt aan de 
volgende voorwaarden: - De terugvloeikans wordt geminimaliseerd;  
- De zone ligt gunstig om het aantal vaarbewegingen en hun afstand te beperken.”  
Het is niet duidelijk op basis waarvan de hierboven vernoemde criteria naar voor geschoven 
worden.  
Tekstvoorstel:  
“Bij het vastleggen van de ruimtelijke uitgangspunten voor het storten van baggerspecie, wordt 
ervoor gekozen de stortplaatsen deze zo optimaal mogelijk te plaatsen, rekening houdend met  de 
voor de site  relevante parameters zoals bijvoorbeeld recirculatie, visserij en 
scheepvaartveiligheid.” 

 

Bijlage 3: Acties tot uitvoeren van het marien ruimtelijk plan 
 

1. Febeliec neemt kennis van het marine ruimtelijk voor het Belgisch zeegebied voor de periode 2020-
2026 en heeft geen bijzondere opmerkingen op dit onderwerp. We willen wel reageren op bijlage 
3 van het plan die acties omvatten voor het implementeren van het plan. Febeliec wenst ten 
gepaste tijde geconsulteerd te worden over de toekomstige toewijzing en steunmechanismes voor 
bijkomende windmolenparken in de Noordzee en voor andere technologieën die ontwikkeld 
kunnen worden (zonnepanelen, getijdenenergie). Febeliec is bezorgd over de totale kost van deze 
toekomstige projecten en over de mogelijke impact op de competitiviteiten van industriële 
energiegebruikers door de financieringsmechanisme. Febeliec wil benadrukken dat subsidiëring 
van hernieuwbare energie zo snel mogelijk dient uitgefaseerd te worden en dat er maximaal profijt 
dient gezocht te worden van de technologische leercurve van iedere technologie.   

2. Acties ter realisatie van de economische doelstellingen: Het Havenbedrijf Antwerpen vraagt om 
een expliciete verwijzing naar de scheepvaart op te nemen. (Dit kan door een toevoeging bij ‘Groei 
en toegankelijkheid Belgische havens’ of als een afzonderlijk item). 

3. Acties ter realisatie van algemene doelstellingen: De suggestie is om ook afstemming met de 
Vlaamse overheid expliciet op te nemen; 

4. Acties ter realisatie van veiligheidsdoelstellingen: ‘De minister tot wiens bevoegdheid de maritieme 
mobiliteit behoort, overlegt met de Vlaamse minister bevoegd voor Scheepvaartbegeleiding 
teneinde binnen het beslissingsproces m.b.t. scheepvaartveiligheid de impact op het marien 
ruimtelijk plan als criterium te betrekken.’ Wat houdt deze passage precies in?; 



5. Op diverse onderdelen en artikelen, wordt verwezen naar de mogelijkheid van de bevoegde 
Minister verplichtingen te stellen of daarvan af te wijken. Tegen de achtergrond van flexibiliteit en 
maatwerk is dit goed te begrijpen. North Sea Port bepleit nadrukkelijk op te nemen dat bij deze 
uitwerking ook actief de dialoog met belanghebbenden zal worden aangegaan. Dit opdat mogelijk 
minder eenduidige en of nog onbelichte negatieve gevolgen, kunnen worden vastgesteld. North 
Sea Port spreekt nogmaals haar waardering uit over de betrokkenheid van alle stakeholders bij dit 
MRP en bepleit dat deze betrokkenheid ook bij de concrete uitwerkingen, ook in individuele 
gevallen, wordt verzekerd. 

6. Acties tot realisatie van de milieudoelstellingen: hoe zal de minister rekening houden met de ‘paai-
, rust-, broed- en foerageergebieden’ indien er geen zones afgebakend worden? (cfr. bijlage 2, p25) 

7. Bijlage 3: Acties tot uitvoering van het marien ruimtelijk plan 
Bij de acties ter realisatie van ‘Veiligheid en bescherming tegen stormen en zeespiegelstijging 
verzekeren’ staat dat binnen het beslissingsproces inzake zeewering de impact op het marien 
ruimtelijk plan als criterium moet worden meegenomen.  
Omgekeerd geldt dit echter ook. Daarom vraagt het Vlaamse Gewest om volgende tekst toe te 
voegen: “De minister overlegt met de Vlaamse minister bevoegd voor Kustveiligheid ten einde in 
het kader van concessie- en vergunningverlening op basis van het marien ruimtelijk plan de impact 
op zeewering als criterium te betrekken.” 
De originele tekst bij dit actiepunt is te eenzijdig geformuleerd. Het Vlaamse Gewest acht het 
noodzakelijk dat het aangeleverde tekstvoorstel wordt verwerkt om een evenwichtige tekst te 
bekomen die het belang van wederzijdse afstemming weerspiegelt bij de realisatie van deze 
veiligheidsdoelstelling.  
Indien het tekstvoorstel van het Vlaamse Gewest onverhoopt niet wordt aanvaard, vraagt het 
Vlaamse Gewest om de overige tekst geformuleerd als actie bij deze doelstelling te schrappen. De 
omschreven actie vloeit immers reeds voort uit het KB zelf en dient hier niet in het bijzonder 
uitgelicht te worden. 

 

Bijlage 4: Kaarten. 
 

1.  Kaart 6 bevat een "projectzone mariene innovatielocatie" waarbij er een overlapping is met de 
kabelcorridor vlak voor Bredene. Elia vraagt om op te nemen dat het plaatsen van bijkomende kabels 
binnen kabelcorridors of parallel aan bestaande kabels voorrang krijgt op de activiteiten van de 
"projectzone mariene innovatielocatie". 

2. Verwijzing bijlage 4 kaarten: er lijkt een verwijzing te ontbreken naar bijlage 4 ‘Kaarten’. Na artikel 5 
zou hiertoe een artikel toegevoegd kunnen worden. De suggestie is eveneens om het ‘statuut’ van de 
kaarten te duiden, met name wat primeert: de omschrijving in het KB of de visuele voorstellingen? 

3. Veiligheidszones: op de kaart zijn geen veiligheidszones weergegeven voor bijvoorbeeld de zones 
voor hernieuwbare energie of het testeiland. Het Havenbedrijf Antwerpen is niet in se vragende partij 
om deze expliciet op de kaart op te nemen, echter mogen deze zones niet negatief interfereren met 
de scheepvaartroutes (zie ook voorgaande bemerkingen). 

4. Het is niet mogelijk om de verschillende scheepvaartroutes en verkeersstromen te identificeren op 
Kaart 3 

5. Bij kaart 3 wordt geen onderscheid gemaakt tussen baggerstortzones en zoekzones voor 
baggerspecie: deze twee types zones zijn echter verschillend: binnen en baggerstortzone kan gestort 
worden, binnen zoekzone kan een baggerstortzone worden vastgelegd. 

 


