Natura 2000-toelating

Verantwoordelijke uitgever

Enkel als uit de passende beoordeling blijkt dat de
natuurlijke kenmerken van het gebied niet aangetast
zullen worden, verleent de staatssecretaris of minister
binnen 15 dagen een Natura 2000-toelating voor een
project, of geeft hij een goedkeuring voor een plan. Hij
kan deze aan voorwaarden koppelen.

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu
DG Leefmilieu – dienst Marien Milieu
Victor Hortaplein 40, bus 10
1060 Brussel
E-mail: marien.milieu.marin@milieu.belgie.be
www.milieu.belgie.be > Noordzee en oceanen

Als blijkt dat de vereiste zekerheid niet is verkregen,
wordt de negatieve beslissing binnen 15 dagen
overgemaakt.

Afwijking

Enkel als aan de volgende 3 voorwaarden voldaan is,
kan de staatssecretaris of minister toch een toelating/
goedkeuring verlenen:
•
Er zijn geen alternatieve oplossingen.
•
Het project is nodig om dwingende redenen van
groot openbaar belang.
•
De nodige compenserende maatregelen worden
getroffen om de kwaliteit van het Natura
2000-netwerk te bewaren.

Wetgeving
•
•

Koninklijk besluit van 27 oktober 2016 betreffende
de procedure tot aanduiding en beheer van de
mariene beschermde gebieden.
Ministerieel besluit van 2 februari 2017 betreffende
de aanname van instandhoudingsdoelstellingen voor
de mariene beschermde gebieden.

Praktische richtlijnen
De screeningsnota of het ontwerp van passende
beoordeling moeten bij de Beheerseenheid van het
Mathematisch Model van de Noordzee (BMM) worden
ingediend. Het is raadzaam om reeds voor het indienen
contact op te nemen en te overleggen met de BMM.
Brigitte Lauwaert
Hoofd wetenschappelijke dienst BMM
Vautierstraat 29
1000 Brussel
E-mail: brigitte.lauwaert@naturalsciences.be
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Als u een negatieve beslissing ontvangt, kan u een
afwijking aanvragen. Dit moet binnen 15 dagen gebeuren
door middel van een gemotiveerde aanvraag.

Passende
beoordeling
van plannen en
projecten in het
Belgische deel
van de Noordzee
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Evaluatie van de
mogelijke impact op
Natura 2000-gebieden

Natura 2000-gebieden in zee

Instandhoudingsdoelstellingen

In onze Noordzee is enorm veel leven te vinden. Om
deze rijke mariene biodiversiteit te beschermen, zijn
enkele gebieden in het Belgische deel van de Noordzee
aangewezen als natuurgebied (Natura 2000-gebied).
Deze gebieden liggen in één van de meest gebruikte
zeeën ter wereld. Bovendien wijst alles erop dat de
ontwikkeling van nieuwe en de uitbreiding van bestaande
activiteiten op zee zal blijven toenemen.

Voor de beschermde soorten en habitats werden
er instandhoudingsdoelstellingen vastgelegd. Deze
doelstellingen streven naar een verbetering van de
omgeving en het beperken van druk door menselijke
activiteiten zodat, beschermde soorten en habitats zich
kunnen herstellen en terug ontwikkelen tot gezonde
populaties en kwaliteitsvolle habitats.

Passende beoordeling
Om de impact van toekomstige plannen en projecten
op de aanwezige beschermde soorten en habitats te
evalueren, voorziet de Habitatrichtlijn in de ‘passende
beoordeling’. Dat is een instrument om economie en
ecologie op elkaar af te stemmen.

Significante impact
Om de aanwezige natuur te vrijwaren moet voor
activiteiten op zee worden nagegaan of ze het behalen
van de instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar
brengen; of ze, met andere woorden, geen significante
effecten zullen hebben op de beschermde gebieden en
soorten.

Bron: gebaseerd op de kaart ‘Natuurbescherming’ uit de brochure ‘Er beweegt wat op zee … Een marien ruimtelijk plan voor onze Noordzee’
(FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, 2015, 24 pp.)
Belgische Natura 2000-gebieden: Natuurgebied ‘Vlaamse Banken’, 3 beschermde gebieden voor vogels
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