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Inleiding 
 
Hierna volgt een overzicht van acties die de overheid binnen de komende planperiode tot 2026 wenst 
uit te voeren in functie van de realisatie van de doelstellingen en de visie zoals geschetst in bijlage 2 
van dit marien ruimtelijk plan. Hierbij is het een uitgangspunt dat deze acties op een geïntegreerde 
manier in dit document worden gebundeld.  

1 Acties ter realisatie van algemene doelstellingen 
 

Doelstelling Acties 

 
Vereenvoudigen van 
procedures. 

 
De verschillende procedures voor activiteiten in het BNZ worden 
eenvoudiger en meer op elkaar afgestemd. In het bijzonder wordt de 
procedure voor opstellen en wijziging van de procedure tot aanneming van 
een marien ruimtelijk plan geëvalueerd en, indien nodig, aangepast. 
 

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

 
De minister tot wiens bevoegdheid de bescherming van het mariene milieu 
behoort, overlegt met de voorzitter van de raadgevende commissie 
teneinde de opvolging van de uitvoering van het marien ruimtelijk plan door 
de raadgevende commissie te organiseren. Deze opvolging is onder meer 
gericht op de voorbereiding van de zesjaarlijkse evaluatie en eventuele 
bijsturing van het marien ruimtelijk plan. 
 

 
Internationale 
samenwerking 
stimuleren. 

 
De minister tot wiens bevoegdheid de bescherming van het mariene milieu 
behoort, neemt alle nodige initiatieven: 
- om te verzekeren dat mariene ruimtelijke planning op het meest 

geschikte niveau gebeurt; 
- om samenwerking met de internationale gemeenschap en de andere 

Noordzeelanden verder uit te bouwen.  
 

 
Land-zee interactie 
stimuleren. 

 
De minister tot wiens bevoegdheid de bescherming van het mariene milieu 
behoort, overlegt met andere bevoegde ministers om betere coördinatie 
en afstemming tussen de Natura 2000-gebieden op land en zee te 
bekomen, in het bijzonder de passende beoordelingen hieraan verbonden. 
  

 
Stakeholder- en 
burgerparticipatie 
stimuleren. 

 
De minister tot wiens bevoegdheid de bescherming van het mariene milieu 
behoort, betrekt, waar gepast, de stakeholders en burgers bij de uitvoering 
van dit marien ruimtelijk plan om zo een breed draagvlak te creëren bij de 
bevolking. 
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2  Acties ter realisatie van de milieudoelstellingen 
 

Doelstelling Acties 

 
Halen ‘goede 
milieutoestand’ (richtlijn 
2008/56/EG), ‘goede 
oppervlaktewatertoestand’ 
(richtlijn 2000/60/EG), 
halen ‘gunstige staat van 
instandhouding’ (habitat- 
en vogelrichtlijn) en 
andere 
milieudoelstellingen. 

 
De bevoegde ministers en overheidsdiensten waarborgen dat de uitvoering 
van het marien ruimtelijk plan bijdraagt aan: 
- de goede milieutoestand, zoals bepaald in het koninklijk besluit van 23 juni 
2010 betreffende de mariene strategie voor de Belgische zeegebieden, - de 
goede oppervlaktewatertoestand, zoals bepaald in het koninklijk besluit van 
23 juni 2010 betreffende de vaststelling van een kader voor het bereiken van 
een goede oppervlaktewatertoestand; 
-de gunstige staat van instandhouding, zoals bepaald in de habitat- en 
vogelrichtlijn, onder meer door het nauwgezet uitvoeren van de passende 
beoordeling; 
- elke andere nationale, Europese of internationale milieudoelstelling die 
aanvaard is binnen de interne rechtsorde. 
 
De bevoegde ministers en overheidsdiensten houden bij de uitvoering van 
hun bevoegdheden rekening met de paai-, rust-, broed- en 
foerageergebieden, alsook met de rustplaatsen voor zeehonden.  
 
Bij het bepalen van de concrete maatregelen die genomen worden in 
uitvoering van artikel 6 van dit KB zullen alle relevante stakeholders 
betrokken worden. Bijzondere aandacht zal besteed worden aan de reeds 
genomen initiatieven tot verduurzaming van de bestaande visserij.  
 
De minister tot wiens bevoegdheid de bescherming van het mariene milieu 
behoort, neemt, waar nodig, passende actieve milieubeheermaatregelen. 
 

 
Verder uitbouwen van de 
ontwikkeling van 
duurzame energie. 

 
Er wordt een passend juridisch kader voorzien voor enerzijds de onderlinge 
afstemming van projecten van duurzame energie op zee en anderzijds de 
verhouding tussen deze projecten en ander gelegitimeerd gebruik van de 
zone. 
 
De minister tot wiens bevoegdheid de bescherming van het mariene milieu 
behoort, neemt initiatieven om de internationale samenwerking met 
betrekking tot duurzame energieopwekking op zee uit te bouwen. Hiervoor 
wordt er in de eerste plaats gestreefd naar samenwerking met de andere 
Noordzeelanden. 
 
De haalbaarheid van verschillende technieken (o.a. golfslagenergie, 
zonnepanelen) voor alternatieve vormen van hernieuwbare energie wordt 
getest. 
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Herstel grindbedden 

 
De minister tot wiens bevoegdheid de bescherming van het mariene milieu 
behoort, neemt de nodige initiatieven tot het herstel van grindbedden in de 
Vlaamse Banken, bijzondere aandacht zal gaan naar de zones afgebakend 
in artikel 6 en artikel 8.  
 

 
Onderzoek naar het 
herstellen van 
oesterbedden 

 
De minister tot wiens bevoegdheid de bescherming van het mariene milieu 
behoort, onderzoekt de mogelijkheden tot het herstellen van oesterbedden 
en neemt de nodige initiatieven tot het herstel van oesterbedden, bijzondere 
aandacht zal gaan naar de zones afgebakend zal gaan naar de zones 
afgebakend in artikel 6 en artikel 8.  
 

 
Opruimen afval militaire 
activiteiten.  

 
De minister tot wiens bevoegdheid de bescherming van het mariene milieu 
behoort, pleegt overleg met de minister van defensie over het opruimen en 
het voorkomen van achtergebleven munitie van militaire schietoefeningen. 
 

3 Acties ter realisatie van de veiligheidsdoelstellingen 
 

Doelstelling Acties 

 
Veiligheid en 
bescherming op zee 
verzekeren. 
 

 
De minister tot wiens bevoegdheid de maritieme mobiliteit behoort, overlegt 
met de Vlaams minister bevoegd voor scheepvaartbegeleiding om de 
veiligheid van scheepvaart langs de zones voor hernieuwbare energie te 
optimaliseren, bijvoorbeeld d.m.v. bebakening. 
 
  
De ministers en overheidsdiensten die bevoegd zijn voor het verlenen van 
concessies of vergunningen onderzoeken, waar passend en in overleg met de 
bevoegde autoriteiten, of flankerende maatregelen genomen moeten worden 
bij de toekenning van de concessie of de vergunning.  
 
Elke betrokken minister zal voor zijn beleidsdomein de nodige risicoanalyses 
uitvoeren. Deze analyses kaderen in de te nemen veiligheidsmaatregelen om 
conflicterende toestanden tussen economische-, milieu-, sociale- en 
veiligheidsdoelstellingen op te sporen en te voorkomen. Deze 
veiligheidsmaatregelen zullen behandeld worden binnen de bestaande 
procedures en fora. 
 

 
Veiligheid en 
bescherming tegen 
stormen en 

 
De minister tot wiens bevoegdheid de bescherming van het mariene milieu 
behoort, overlegt met de Vlaamse minister bevoegd voor kustveiligheid 
teneinde binnen het beslissingsproces m.b.t. zeewering de impact op het 
marien ruimtelijk plan als criterium te betrekken, onder meer wat betreft: 
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zeespiegelstijging 
verzekeren. 
 

-  de vrijwaring van het kustfundament, d.i. het gehele zandgebied, nat en 
droog, dat als geheel van belang is voor de zeewering; 

- de mogelijkheid om zeewering te combineren met andere projecten; 
- de manier waarop de risicoanalyse van de impact van het testeiland en 

van onderzoek naar alternatieve vormen van kustverdediging, zoals 
voedingssuppleties, zandmotoren en meetopstellingen, vormgegeven zal 
worden.  

 
 
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 
 

 
Bijzondere maatregelen 
in het kader van 
zeewering faciliteren. 

 
De federale overheid verbindt zich ertoe om ruimte te voorzien voor de aanleg 
van een testeiland voor zeewering in het kader van het complex project 
kustvisie, onder de volgende voorwaarden: 
- de bouw en beheer van een testeiland dient, als activiteit van burgerlijke 

bouwkunde, een milieuvergunning en -machtiging conform de Wet 
bekomen; 

- het project van een testeiland wordt voorgelegd aan de raadgevende 
commissie voor een niet-bindend advies; 

- een testeiland wordt geëvalueerd op een in de milieuvergunning bepaalde 
termijn. Indien na deze evaluatie blijkt dat de milieu-impact of de impact 
op ander ruimtegebruik niet opweegt tegen de baten, wordt de zone in 
oorspronkelijke staat hersteld. 

- indien de gekozen locatie binnen het complex project kustvisie mogelijks 
een impact heeft op de munitiestortplaats “Paardenmarkt” dient er een 
risicoanalyse te worden opgemaakt overeenkomstig artikel 18, §4 van dit 
KB; 

- indien de gekozen locatie binnen het complex project kustvisie mogelijks 
een significante impact heeft op de mariene beschermde gebieden, dient 
er een Natura 2000-toelating bekomen te worden, zoals bepaald door het 
koninklijk besluit van 27 oktober 2016 betreffende de procedure tot 
aanduiding en beheer van de mariene beschermde gebieden,  

 
De minister tot wiens bevoegdheid de bescherming van het mariene milieu 
behoort, overlegt met de Vlaamse minister bevoegd voor kustveiligheid in het 
kader van het complex project kustvisie, onder meer voor wat betreft: 
- de termijn waarna een testeiland geëvalueerd wordt. Deze termijn zal 

worden verankerd in de milieuvergunning.  
- de manier waarop een testeiland geëvalueerd zal worden en, indien de 

milieu-impact of de impact op ander ruimtegebruik niet opweegt tegen de 
baten, de zone in oorspronkelijke staat hersteld zal worden;  
 
 

 



7 
Marien ruimtelijk plan  - Bijlages – Bijlage 3 

 
Meervoudig gebruik van 
militaire zones 
stimuleren. 

 
De minister tot wiens bevoegdheid de bescherming van het mariene milieu 
behoort, pleegt overleg met de minister van defensie over een verdere 
optimalisatie van de ruimte voor militaire oefeningen, inclusief oefeningen met 
amfibitievoertuigen en voor oefeningen in ondiep water, in functie van een 
efficiënt gebruik van deze zones. Er kan onder meer overleg gepleegd worden 
over de afbakening, het aantal oefendagen of de oefenperiodes.  
 

 
Veiligheid op zee 
verhogen door tijdelijke 
maatregelen. 

 
De minister tot wiens bevoegdheid de maritieme mobiliteit behoort, zal een 
werkgroep opstarten met het oog op: 

- de aanname van een juridisch kader waarbinnen tijdelijke ruimtelijke  
maatregelen kunnen worden genomen; 

- het uitwerken van operationele plannen om de naleving te garanderen; 
- de bestraffing van overtredingen door middel van administratieve 

geldboetes. 
 

 
Veiligheid waarborgen 
van munitiestortplaats. 

 
Regelmatige monitoring van de gesloten oude munitiestortplaats ter hoogte 
van de Paardenmarkt. 
 

 
Uitwerking van criteria 
voor de risicoanalyse 
zoals voorzien in artikel 
18, §4 van dit KB. 

 
In overeenstemming met artikel 18 van dit KB, legt de minister tot wiens 
bevoegdheid de bescherming van het mariene milieu behoort de vorm en de 
inhoud vast van de risicoanalyse voor de uitzonderingen van paragraaf 2 en 
de activiteiten van paragraaf 3 van dit artikel. 
 
Hierbij wordt er onder andere rekening gehouden met de impact op andere 
activiteiten, impact op het milieu en het veiligheidsrisico. De risicoanalyse dient 
uitgevoerd te worden op kosten van de partij die de in artikel 18, §2 en § 3 
voorziene activiteiten aanvraagt en die hiervoor zelf een gecertifieerd 
bureau/consultant dient aan te stellen. DG Leefmilieu, de BMM en het 
Ministerie van Defensie zullen hiertoe de nodige richtlijnen en aanbevelingen 
opstellen. 
 

 
Veiligheidsafstanden 

 
De minister tot wiens bevoegdheid de maritieme mobiliteit behoort zal het 
initiatief nemen om het koninklijk besluit Veiligheidsafstanden aan te passen 
met het oog op het instellen van veiligheidsafstanden voor nieuwe activiteiten. 
Veiligheidsafstanden rond commerciële en industriële activiteiten, zullen 
bepaald worden na advies van DG Scheepvaart. 
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4 Acties ter realisatie van de economische doelstellingen 
 

Doelstelling Acties 

 
Gebruik van 
gemeenschappelijke 
pijpleidingen en kabels 
stimuleren. 
 

 
De minister van energie en de minister tot wiens bevoegdheid de bescherming 
van het mariene milieu behoort, nemen de gepaste initiatieven om het gebruik 
van gemeenschappelijke pijpleidingen en kabels te stimuleren en onnodige 
hindernissen weg te werken. 
 

 
Voldoende zand- en 
grindontginningszones 
voorzien. 
 

 
De minister van economie optimaliseert de zandontginning overeenkomstig de 
nieuwe referentieoppervlakken op basis van wetenschappelijk onderzoek en 
een bijhorend maximaal aanvaardbaar, inzake milieu en zeewering, 
ontginningsvolume. 
 
De minister van economie onderzoekt de toekomstige 
exploitatiemogelijkheden van de zone bestemd voor het onderzoek naar het 
potentieel voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-
levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat. 
 
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. 
 

 
Voldoende 
toegankelijkheid tot de 
visserijgronden 
 

 
De minister tot wiens bevoegdheid de bescherming van het mariene milieu 
behoort, zal een visserijeffectenrapport in de milieuvergunningsprocedure 
invoegen. Dit visserijeffectenrapport dat opgesteld dient te worden voor 
vergunningsplichtige activiteiten, binnen de zes zeemijl te rekenen vanaf de 
basislijn, zal gebeuren volgens de richtlijnen van de BMM en bevat minimaal 
volgend te onderzoeken informatie:  
- Aantal vaartuigen per type visserij dat van het gebied gebruik maakt 
(gekwantificeerd, bv. dagen/jaar gevist, km vistrack in het gebied), en volledige 
gebied dat door deze vaartuigen gebruikt wordt (oppervlakte, km vistrack, …); 
- Aanvoer per soort uit het gebied en uit het totaal beviste gebied, per type 
visserij; 
- Besomming, zijnde de totale bruto-opbrengst van de tijdens de zeereis 
gerealiseerde vangst; 
- Technische aspecten m.b.t. de impact van de te vergunnen activiteit op 
visserij (verhoogde afstand tot visgrond, veiligheid, etc.); 
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- Alternatieven voor eventueel verlies aan visgrond (bv. alternatieve 
visserijtechniek); 
- Mitigerende maatregelen.  
 

 
Uitwerken procedures 
voor het toekennen van 
zones hernieuwbare 
energie. 
 

 
De minister tot wiens bevoegdheid de bescherming van het mariene milieu 
behoort, en de minister van energie zullen een marktconforme procedure 
ontwikkelen voor de toekenning van de bijkomende zones voor hernieuwbare 
energie. 
  
De minister tot wiens bevoegdheid de bescherming van het mariene milieu 
behoort, coördineert de procedure om de ruimte toe te wijzen voor de bouw en 
exploitatie van installaties voor de productie en opslag van hernieuwbare 
energie en installaties voor de transmissie van elektriciteit in de nieuwe zones 
binnen het MRP. 
 
De minister tot wiens bevoegdheid de bescherming van het mariene milieu 
behoort, onderzoekt onder welke voorwaarden installaties voor de productie en 
opslag van hernieuwbare energie en installaties voor de transmissie van 
elektriciteit gebouwd en geëxploiteerd kunnen worden binnen de mariene 
beschermde gebieden. 
 
Zie maatregel onder “Milieudoelstellingen; verder stimuleren van duurzame 
energie”. 
 

 
Uitwerken procedures 
voor het toekennen van 
zones voor industriële 
en commerciële 
activiteiten. 
 

 
De minister tot wiens bevoegdheid de bescherming van het mariene milieu 
behoort zal bij koninklijk besluit, een procedure ontwikkelen voor de 
toekenning, voorwaarden, duur en gebruik van de zones voor industriële en 
commerciële activiteiten. Hierbij wordt er onder andere rekening gehouden met 
meerwaarde op economisch en maatschappelijk vlak, meervoudig 
ruimtegebruik, gevolgen voor natuurlijkheid, zeezicht en veiligheid. 
 

 
Groei en 
toegankelijkheid 
Belgische havens  
 

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

 
Meervoudig 
ruimtegebruik zones 
voor elektriciteit uit 
hernieuwbare bronnen 

 
De minister tot wiens bevoegdheid de bescherming van het mariene milieu 
behoort, zal onderzoeken of en onder welke voorwaarden andere activiteiten, 
in het bijzonder visserij en pleziervaart, kunnen toegelaten worden binnen de 
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 zones voor productie, transmissie en opslag van elektriciteit uit hernieuwbare 
bronnen.  
 
Op basis van dit onderzoek, zal hij de nodige regelgevende initiatieven nemen 
om de activiteiten die veilig kunnen plaatsvinden, toe te laten binnen deze 
zones. 
 

5 Acties ter realisatie van de sociale doelstellingen 
 

Doelstelling Acties 

 
Vrijwaren zeezicht. 
 
 
 
 

 
Bij het uitwerken van plannen of het toekennen van projecten zal steeds de 
potentiële impact op het zeezicht mee in rekening genomen worden in het 
kader van de verschillende machtiging- of vergunningsprocedures.  

 
Vrijwaren erfgoed. 
 

 
De wetgeving omtrent onderwater cultureel erfgoed wordt geëvalueerd en, 
indien nodig, aangepast. De minister tot wiens bevoegdheid de maritieme 
mobiliteit behoort, onderzoekt welke bijkomende maatregelen genomen 
moeten worden om het onderwater cultureel erfgoed te beschermen.  
 

 
Maatregelen uitwerken 
tot inbedding 
recreatieve activiteiten 
in de omgeving. 
 

 
De minister tot wiens bevoegdheid de bescherming van het mariene milieu 
behoort, zal op basis van de meest recente wetenschappelijke informatie, 
passende maatregelen uitwerken. 

 
 
 
 
Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit tot vaststelling van het marien ruimtelijk plan 
voor de periode van 2020 tot 2026. 


