
VERKLARING OPENBARE RAADPLEGING INSTANDHOUDINGSDOELSTELLINGEN EN BEHEERPLANNEN VOOR 

NATURA 2000 IN HET BELGISCHE DEEL VAN DE NOORDZEE (2022-2027) 

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de bemerkingen die ontvangen werden. Bij elke bemerking wordt verduidelijking gegeven en waar relevant 

wordt ook aangegeven hoe de bemerking meegenomen werd in het finale tekstvoorstel. 

Verschillende ngo’s, verenigd in '4Sea', leverden naast concrete opmerkingen bij de documenten ook verduidelijking bij hun zienswijze betreffende het 

natuurbeleid in het BNZ. In overleg met 4Sea werd er beslist om bij het verwerken van de reacties te focussen op de specifieke bemerkingen die geformuleerd 

werden. Op de algemenere bemerkingen en de verduidelijking van hun standpunten gaan we niet verder in maar we nemen deze zeker mee in onze 

werkzaamheden. Gezien de algemene bemerkingen en standpunten van 4Sea mogelijk ook interessant zijn voor andere stakeholders zijn deze in bijlage 

opgenomen. 

Deel 1: Instandhoudingsdoelstellingen voor het Belgische deel van de Noordzee - Herziening 2021 
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1. Inleiding 

4 Er wordt aangehaald dat de uitvoering van de Vogel- en Habitatrichtlijn 
georganiseerd worden aan de hand van zesjarige cycli. Wij kunnen dit zeker 
bijtreden. Naast de vermelde aandachtspunten waarmee rekening moet 
gehouden worden wanneer IHDs aangenomen worden, dient eveneens 
aangehaald te worden dat IHDs gelden als toetsingskader bij de opmaak van een 
passende beoordeling. De betrokken IHDs dienen voor elk SBZ afzonderlijk dus zo 
correct en specifiek mogelijk geformuleerd te worden. 

Naar aanleiding van deze opmerking werd in de inleidende tekst verduidelijkt dat 
er op heden geen gebiedsspecifieke IHDs geformuleerd kunnen worden voor de 
zeezoogdieren en de vogels. Daarnaast wordt er, betreffende het doel van de 
IHDs, expliciet verwezen naar het hoofdstuk 2.2. 'doel van de IHDs' waar 
verduidelijkt wordt dat de IHDs ook als toetsingskader dienen voor de passende 
beoordeling. 

2. Algemeen kader IHDs 

6 Er wordt melding gemaakt van overkoepelende en operationele IHDs. We merken 
op dat overkoepelende IHDs eigenlijk niet voldoen aan de vereisten van de 
Europese regelgeving. De IHDs dienen vastgesteld te worden voor elk SBZ 
afzonderlijk en dienen specifiek, omvattend, meetbaar, realiseerbaar en 
consistent te zijn. 

De overkoepelende IHD geven een algemeen beeld van de situatie die beoogd 
wordt en krijgen hun concrete invulling in door operationele IHDs. 
Er wordt vanuit gegaan dat aan de overkoepelende IHDs voldaan is als de 
onderliggende operationele doelstellingen vervuld worden. In het ideale geval 
krijgen alle overkoepelende IHDs bijgevolg een concrete invulling aan de hand 
van operationele IHDs. 
Op basis van de huidige wetenschappelijke kennis bleek het niet mogelijk om 
voor alle overkoepelende IHDs ook operationele IHDs voor te stellen. Vooral voor 
de zeezoogdieren en zeevogels ontbreken deze nog. Bij een volgende herziening 
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van de doelstellingen zal gezocht worden hoe deze overkoepelende IHDs 
geconcretiseerd kunnen worden. 

2.3 Gebruik en herziening van IHDs 

8 We lezen dat: “De overheid is verantwoordelijk voor het behalen van de IHDs en 
de gunstige staat van instandhouding maar projecten en plannen mogen geen 
verslechtering veroorzaken van de huidige toestand en mogen de vereiste 
toekomstige verbeteringen ook niet in de weg staan. Projecten en plannen 
kunnen bijgevolg enkel toegelaten worden indien ze het bereiken van de IHDs 
niet in het gedrang brengen”. 
In het document wordt gesteld dat: “Gezien alle overkoepelende IHDs een 
algemene omschrijving geven van criteria waaraan voldaan moet worden om de 
gunstige staat van instandhouding te bereiken is er geen monitoring voorzien 
voor deze IHDs. Het gebruik en de evaluatie van deze IHDs zal sterk afhankelijk 
zijn van het al dan niet beschikbaar zijn van onderliggende operationele IHDs.” 
Maar iets verder lezen we ook dat: “Voor de overkoepelende IHDs waarvoor geen 
operationele IHDs beschikbaar zijn zal gebruik gemaakt worden van 
data/waarnemingen, beschikbare kennis en expertise bij het evalueren van de 
impact van een activiteit in het kader van de passende beoordeling of bij de 
evaluatie van de staat van instandhouding en het gevoerde beleid.” 
Gezien niet voor alle overkoepelende IHDs, operationele IHDs voorhanden zijn, 
en gezien er geen intentie is om monitoring te voorzien voor de overkoepelende 
IHDs, rijst de vraag of impact, en zeker cumulatieve impact, van een activiteit die 
voorzien wordt in Natura 2000 gebied, wel correct ingeschat kan worden. Gezien 
plannen en projecten geen verslechtering mogen aanbrengen, lijkt hier een 
kennishiaat te zijn om al dan niet verslechtering correct te kunnen inschatten. Het 
gevaar bestaat dat plannen en/of projecten alsnog een vergunning zullen 
verkrijgen om gerealiseerd te worden binnen Natura 2000-gebied, zonder 
correcte wetenschappelijke kennis van (eventuele) gevolgen. 

De overkoepelende IHDs zijn algemeen geformuleerd waardoor monitoring niet 
realistisch is. Er wordt bijgevolg niet naar monitoring van deze overkoepelende 
IHDs gestreefd. Het is wel de intentie om bij komende herzieningen van de IHDs, 
waar mogelijk, verder invulling te geven aan de overkoepelende IHDs door 
middel van operationele IHDs. Hierbij zal zeker ook gekeken worden naar 
monitoring van deze aanvullende operationele IHDs. 
Bij de inschatting van de impact van een activiteit wordt steeds gebruik gemaakt 
van de beschikbare (monitorings)data, aangevuld met de meest recente 
wetenschappelijke kennis en alle beschikbare expertise. Bovendien wordt 
vertrokken van het voorzorgsprincipe en voorziet de Natura 2000-toelating vaak 
in een aantal voorwaarden betreffende opvolging en/of monitoring tijdens de 
uitvoering van de activiteit. Op basis van de verkregen monitoringsresultaten 
kan, indien dit nodig blijkt, de Natura 2000-toelating gewijzigd, opgeschort of 
zelfs ingetrokken worden.    
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Daarbij aansluitend lezen we ook: 
“In het ideale geval zijn alle operationele IHDs heel concrete doelstellingen 
waarvoor reeds kennis en data beschikbaar zijn en waarvoor bovendien ook 
monitoring voorzien is. In de praktijk is dit echter niet mogelijk.” 
Ook bij wel geformuleerde operationele IHDs lijkt er dus niet steeds monitoring 
aanwezig te zijn. Ook dit doet de vraag rijzen of problemen met vergunde plannen 
en/of projecten dan op tijd gesignaleerd kunnen worden. Zeker gezien deze IHDs 
ook gebruikt worden in kader van de passende beoordeling (Type 2 IHD: Voor 
deze IHDs is geen monitoring en kwantitatieve evaluatie mogelijk/haalbaar 
waardoor deze minder geschikt zijn voor de evaluatie van het beleid omtrent de 
realisatie van de gunstige staat van instandhouding (doel 1). De beoordeling van 
deze IHDs is wel van belang in het kader van de passende beoordeling (doel 2).) 

De monitoring die voorzien is voor de verschillende IHDs dient toe te laten de 
stand van zaken voor deze IHD op te volgen en na te gaan of bijkomende 
maatregelen vereist zijn om deze IHD te realiseren. Deze monitoring is niet 
gericht op de opvolging van specifieke plannen en projecten. Indien tijdens de 
passende beoordeling vastgesteld wordt dat specifieke opvolging /monitoring 
van de plannen of projecten vereist is zal dit als een voorwaarde opgenomen 
worden in de toelating. 
Wat de type 2 doelstellingen betreft is het inderdaad zo dat hiervoor geen 
monitoring voorzien is. Deze IHDs hebben een belangrijke rol bij het toepassen 
van het voorzorgsbeginsel en dienen ervoor te zorgen dat bij het uitwerken van 
plannen en projecten ook voldoende aandacht is voor de in deze IHDs 
aangehaalde aspecten. 

3. IHDs 
 

De IHDs worden niet per SBZ opgesteld terwijl er in een Europees kader wel 
duidelijke IHDs per SBZ moeten geformuleerd worden als toetsingskader voor een 
passende beoordeling. De voorgestelde formulering van IHDs in kader van het 
BNZ en de diverse algemene vereisten van onder meer IHD 1, 7, 10 en 15 zullen 
de gewenste activiteiten, ruimtegebruik en ontwikkelingen zoals voorzien in het 
Marien Ruimtelijk Plan in het gedrang brengen.  

Het MRP streeft ook de gunstige staat van instandhouding van de Natura 2000-
gebieden na. De vermelde IHDs dienen er mee voor te dat de activiteiten 
voorzien in het MRP zich op een duurzame manier ontwikkelen en vormen het 
beoordelingskader voor de ontwikkeling van deze activiteiten. 
Bij het voorbereiden en uitwerken van projecten dienen de initiatiefnemers 
rekening houden met de vastgelegde IHDs.  Hierbij is het aangewezen in overleg 
te gaan met de betrokken experten om de compabiliteit van de activiteit en de 
instandhouding van de beschermde gebieden te verzekeren. 
De IHDs betreffende de te beschermen habitats (oa IHD1 en IHD7) zijn wel 
degelijk gebiedsspecifieke IHDs die gelden voor de Vlaamse Banken. 
IHDs 10 en 15 hebben betrekking op zeezoogdieren en zeevogels. Voor deze 
beschermde soorten is het  momenteel niet mogelijk gebiedsspecifieke 
doelstellingen voor te stellen.  

 

Ik stel mij de vraag hoe de verschillende IHD’s van de bodem, habitattype 1110 
en 1170 kunnen verwezenlijkt worden zonder bodemberoerende beperkingen.  
89 % van de bodem van het BNZ wordt geïmpacteerd door bodemberoering, 
zandwinning, storten, enz. Waar blijven de 30 % te beschermen natuurgebied? 

In het voorliggende document worden de doelstellingen omschreven die 
noodzakelijk geacht worden om een gunstige staat van instandhouding te 
realiseren voor de vermelde habitats. We zijn ons ter dege van bewust dat een 
significante vermindering van de bodemberoering vereist is om deze te kunnen 
realiseren en maatregelen hieromtrent worden ook voorzien in het 
Maatregelenprogramma voor de Belgische Mariene wateren - Natura 2000 en 
KRMS art 13.   
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Bij het formuleren van een doelstelling waarbij het behoud van ruimtelijk bereik 
en de spreiding nagestreefd wordt, zou beste een wijziging aangebracht worden 
naar "het behoud in globo", zodat beperkte wijzigingen niet onmogelijk worden 
gemaakt. 

Om tot een duurzaam beheer te komen van de Vlaamse Banken is het 
noodzakelijk om het behoud van het ruimtelijk bereik en de spreiding van de 
aanwezige habitats na te streven. Dit sluit menselijke activiteiten niet uit maar 
vereist dat ter dege rekening wordt gehouden met de aanwezige habitats. Een 
wijziging naar 'behoud in globo' maakt dergelijke doelstellingen minder duidelijk 
en werd bijgevolg niet doorgevoerd. 

 

 

 

 

 

  

3.1 Vlaamse Banken: Habitattype 1110 (ondiepe zandbanken) 

10 De formulering van "IHD 1.2 Het ruimtelijk bereik en de spreiding van het abra 
alba biotoop blijft behouden" wordt best gewijzigd naar "IHD 1.2 Het ruimtelijk 
bereik en de spreiding van het Abra alba biotoop wijzigt niet betekenisvol". Dit is 
in overeenstemming met de formulering van IHD 1. 

De operationele IHD 1.2 geeft een concrete doelstelling die mee invulling geeft 
aan de overkoepelende IHD1. Naar aanleiding van deze opmerking hebben we 
de doelstelling opnieuw bekeken en hebben we de formulering gewijzigd naar 
'Het ruimtelijk bereik en de spreiding van het Abra alba biotoop schommelt -in 
verhouding tot de referentiestatus zoals beschreven in de 'initiële Beoordeling' 
(KRMS)- binnen een marge die zich beperkt tot de accuraatheid van de huidige 
distributiemappen' en dit naar analogie met IHD 1.1. 

11 IHD2: Gezien “Uit overleg met experten blijkt dat het momenteel onmogelijk is 
om op basis van de bestaande kennis en monitoring een concrete Type 1 IHD voor 
te stellen voor deze functies” lijkt dit een kennishiaat om maatregelen te treffen 
om bodemberoering uit te sluiten op deze plaatsen. 

Er zijn voldoende wetenschappelijke gegevens betreffende het belang van de 
ondiepe zandbanken als paai- en kraamkamergebied en bovendien is deze 
functie onlosmakelijk verbonden met de goede staat van instandhouding van het 
habitat. Reeds in de wetenschappelijke studie van Degraer et al. (2010) werd 
vermeld dat de hoge druk door divers menselijk gebruik een negatieve invloed 
heeft op de functie als paai- en kraamkamer. 
Deze kennis vormt één van de argumenten om wel degelijk maatregelen te 
treffen ter beperking van bodemberoering.  

3.4 Zeezoogdieren 
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18 IHD10.1: MDK wenst mee te geven dat deze IHD de normale werking in de 
kustjachthavens niet mag verstoren en geen beperking van het 
scheepvaartverkeer van en naar de havens mag opleggen. IHD 10.1 mag niet 
interfereren met de uitvoerig van de maatregelen ter zake zeewering. 

Deze IHD bevestigt het belang van de bepalingen en procedures opgenomen in 
het KB Soortenbescherming (KB dd 21december 2001). Deze IHD zal geen 
aanleiding geven tot bijkomende beperkingen voor kustjachthavens en 
zeewering gezien de correcte uitvoering van jet bestaande KB 
Soortenbescherming moet volstaan om deze doelstelling te realiseren.  

17 IHD 10.1: Verstoring vindt zowel plaats op land als in zee. Door “meervoudig 
ruimtegebruik” zal de drukte (zeeboerderijen bijvoorbeeld) nog toenemen.  

Verstoring kan inderdaad zowel op land als op zee voorkomen maar de manier 
waarop bepaalde activiteiten uitgevoerd worden, de plaats en het tijdstip spelen 
hier een belangrijke rol. IHD 10.1 dient ervoor te zorgen dat verstoring door 
menselijke activiteiten geen negatieve impact heeft op de aanwezige 
zeezoogdieren en dat de nodige (voorzorgs)maatregelen genomen worden om 
dit ook effectief te bereiken. 

17 IHD11: De contaminanten komen uit het land. De instroom via water dient aan 
land aangepakt te worden. 

Om de gunstige staat van instandhouding te bereiken voor zoogdieren dient een 
goede kwaliteit van het leefgebied gerealiseerd te worden. Indien blijkt dat 
contaminanten, wat ook hun oorsprong is, nadelige effecten veroorzaken dient 
nagegaan te worden hoe wij kunnen handelen om dit aan te pakken.  

3.5 Vogels 

19 IHD 15 - tabel 1: De tabel vermeldt als areaal voor Dwergstern de zone rond de 
haven van Zeebrugge en Baai van Heist. Wij wensen te benadrukken dat enerzijds 
de broedaantallen van dwergstern sterk gedaald zijn door natuurlijke predatie in 
de broedgebieden en dat bovendien een bredere verspreiding van de soort lijkt 
voor te komen waarbij de soort minstens ook voorkomt of kan voorkomen ter 
hoogte van de IJzermonding en het Zwin. Het lijkt aldus opportuun om ook de 
kustzone in omgeving van de IJzermonding en het Zwin te vermelden als 
potentieel areaal. 

Naar aanleiding van deze bemerking werd, na input van de wetenschappelijke 
expert, tabel 1 geactualiseerd. Voor de Dwergstern is het areaal gewijzigd naar ' 
gehele kustzone, strook tot 10 km uit de kust.  

19 IHD 15. De haven van Zeebrugge heeft nog veel potentie om grote 
meeuwensoorten aan te trekken. Het inrichten van nest, broedplaatsen is er 
mogelijk. Zowel op de grond (met een omheining) als op daken van 
havengebouwen. 

In het voorliggende document worden doelstellingen voorzien met betrekking 
tot het BNZ; nestplaatsen en broedgebied vallen niet binnen de scope van dit 
document.  
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19 IHD 16 inzake de sternen kunnen we niet akkoord gaan met de stelling dat voor 
de sternen de bestaande IHDs behouden kunnen blijven.  De cijfers in de tabel 2a 
inzake Grote Stern, Dwergstern en Visdief dienen in zeer belangrijke mate naar 
beneden bijgesteld te worden. 
De betrokken aantallen uit tabel 2a zijn dezelfde als de huidige omstreden IHD-
aantallen die vastgesteld werden op basis van een rapport uit 2010 dat zelf 
gebaseerd is op nog veel oudere cijfers. Wij hebben dit ook reeds aan geklaagd 
ter gelegenheid van de vorige inspraakprocedure bij de eerste vaststelling van de 
IHDs in 2016-2017. 
In het evaluatierapport van J. Haelters et al. (2019), evenals het advies van E. 
Stienen en N Vanermen, INBO.A.4032 (2020) wordt wel aangehaald dat de 
betrokken populaties sternensoorten in zeer sterke mate zijn gedaald tijdens de 
laatste jaren, maar wordt er geen enkele serieuze bijstelling gedaan van de 
referentiepopulaties. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de daling van de 
populaties geen gevolg is van menselijke verstoring of activiteit, maar wel het 
gevolg is van hoofdzakelijk natuurlijke predatie en vegetatiesuccessie. Eerder 
artificieel wordt dat fenomeen omschreven als een achteruitgang van het 
broedhabitat. Gedurende vele jaren wordt de 1%-norm van de vogelrichtlijn niet 
meer gehaald voor de sternensoorten, waarbij de periode dat deze wel gehaald 
werd eerder beperkt is in de tijd en aldus eerder louter als een tijdelijk fenomeen 
gezien zou kunnen worden. In het evaluatierapport van J. Haelters lezen we onder 
punt 6.4 blz. 21:  
"De verspreiding van de betreffende zeevogels en hun aantallen zijn doorheen de 
jaren gewijzigd, en de huidige afbakening van SBZ's is daardoor gedeeltelijk niet 
meer gelijklopend met de huidige toestand van de verspreiding en het voorkomen 
van vogelsoorten in het BNZ. Een maat van onvoorspelbaarheid van voorkomen is 
echter typisch voor het aanduiden van gebieden voor mobiele soorten, en 
voorstellen van wijziging van SBZ's maken geen deel uit van deze studie.  
.... 
De ongunstige staat van instandhouding van de drie sternensoorten is gelinkt aan 
de ongunstige staat van instandhouding van de broedhabitat, niet aan de 
kwaliteit van de mariene voedselgebieden."  

We blijven het, zoals ook vermeld in 2017 naar aanleiding van de 
inspraakprocedure betreffende de beheerplannen, belangrijk vinden dat er 
voldoende marien foerageergebied beschikbaar blijft in het BNZ voor 
sternenpopulaties van de grootte zoals vermeld in tabel 2a. 
Het is inderdaad zo dat de sternenpopulaties de laatste jaren sterk onder druk 
staan maar dit kan geen reden zijn om de referentiepopulaties vastgesteld voor 
het BNZ aan te passen. 
De referentiepopulaties voor het BNZ werden berekend op basis van de Vlaamse 
referentiepopulaties  zoals vermeld in de gewestelijke natuurdoelen (Paelinckx 
et al., 2009) die formeel werden vastgesteld in 2010. Herstel van de 
referentiepopulaties in het BNZ zal sowieso afhankelijk zijn van de realiseren van 
de Vlaamse doelen.   
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Het advies INBO.A.4032 (2020) draait inzake de sternen om de pot heen, gaat niet 
op recente tellingen van populaties in de broedgebieden en stelt op blz. 3: "In het 
onderhavig advies wordt geen voorstel gedaan om de IHDs van de 3 
sternensoorten aan te passen. Voor deze soorten blijven de terrestrische 
doelstellingen gehandhaafd." 
Hierbij wordt er echter voorbijgegaan dan er geen populatieaantallen voor 
sternen werden vastgelegd in de terrestrische S-IHD voor het Vlaamse SBZ 
"Kustbroedvogels Zeebrugge en Heist" en aldus dat de voorliggende voorgestelde 
IHDs niet overeenkomen met de terrestrische IHDs. Er is met andere woorden 
geen enkele verantwoording van de huidige voorgestelde aantallen. 
De referentiepopulatie voor sternen (Tabel 2a) lijkt ons op Belgisch niveau aldus 
gelijk te stellen met 0 en/of fluctuerend, maar er kan wel een doelstelling 
omschreven worden die de vereiste omstandigheden en ruimtelijke mogelijkheid 
biedt voor een populatie van een bescheiden, nader te definiëren, 
sternenpopulatie. 

Gezien het belang van het volledige BNZ voor de te beschermen vogelsoorten 
werden referentiepopulaties bepaald voor het volledige BNZ.  Voor de sternen 
werd hierbij gebruik gemaakt van de referentiepopulaties en de gewestelijke 
natuurdoelen die door Vlaanderen gebruikt worden.  De terrestrische S-IHDs 
waar naar verwezen worden zijn specifieke doelen voor het Vlaamse SBZ 
"Kustbroedvogels Zeebrugge en Heist" en moeten bijdragen aan het realiseren 
van de gewestelijke natuurdoelen. 
Gezien de methodiek voor het monitoren en opvolgen van deze IHDs behouden 
blijft is een aanpassing van de referentiepopulatie hier niet aan de orde. 

 

Het is tevens wenselijk om deze af te stemmen met potentieel kansrijke gebieden 
voor broedpopulaties aan het Zwin of ijzermonding. De gewenste 
omstandigheden op de Noordzee hebben dan ook meer te maken met 
beschikbaarheid van foerageergebied in de nabijheid van de broedgebieden, 
zonder dat deze op de huidige locatie van het SBZ3 behouden zouden moeten 
worden. Een verschuiving van de ligging van het SBZ, samen met een potentiële 
verschuiving van de strekdammen van de haven van Zeebrugge lijken ons zeer 
realistisch. Mits voornoemd gewijzigde voorstel inzake referentiepopulatie kan 
voorgesteld IHD 16.1 (p. 21) als realistisch en aanvaardbaar benoemd worden. 

IHD 16 verwijst naar een referentiepopulatie voor het BNZ en verwijst niet 
specifiek naar SBZ3.  Broedpopulaties aan het Zwin of de IJzermonding kunnen 
dus zeker in belangrijke mate bijdragen tot het realiseren van de vermelde 
populaties.  
Wat betreft de verschuiving van SBZ3 willen we er op wijzen dat dit gebied 
aangeduid is onder de EU Vogelrichtlijn waardoor er toch strikte beperkingen 
gelden betreffende wijziging van de afbakening.  

22 IHD 18: Bij de betrokken doelstelling inzake voldoende rust voor de betrokken 
soorten willen wij aanhalen dat in het verleden diverse sternensoorten geen 
verstoring ondervonden van zeescheepvaart en diverse activiteiten van 
burgerlijke bouwkunde in de haven. De betrokken soorten hebben vooral nood 
aan geschikt foerageergebied, waarbij diverse menselijke activiteiten geen 
probleem hebben gevormd. De IHD 18 behoeft zeer zeker een nadere 
omschrijving van "voldoende rust" en een betere omkadering om foutieve 
interpretatie te vermijden. 

Deze IHD heeft vooral tot doel ervoor te zorgen dat er aandacht is voor mogelijke 
verstoring bij de uitvoering en planning van activiteiten. Contact en overleg met 
BMM en experten om na te gaan hoe verstoring maximaal vermeden kan worden 
zal belangrijk zijn om deze IHD ook effectief te realiseren. 

 

 

  



Deel 2: Beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee (2022-2028) 

Na afloop van de publieksraadpleging werd nog beslist om de maatregel betreffende ‘natuurherstel bij een beschermd scheepswrak’ uit het beheerplan weg te 

laten. Binnen deze maatregel zou gebruik gemaakt worden van het beschermde statuut van de erkende scheepswrakken om in de nabijheid aan actief 

natuurherstel te doen (bv. aanleg grindbed/oesterbed/…). De opportuniteit van een dergelijke locatie zal zeker onderzocht worden in het kader van de actieve 

natuurherstelmaatregelen (fiches 1d en 2d) maar natuurherstel in de nabijheid van een beschermd scheepswrak is echter geen doel op zich waardoor beslist werd 

de maatregel niet verder op te nemen. 
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Er mogen zoveel beheerplannen gemaakt worden als men wil, zonder handhaving 
blijf je aanmodderen. Uit openbare raadpleging over het maatregelenprogramma 
voor de Belgische mariene wateren (2022-2027) Bladzijde 63: Handhaving van 
internationale en nationale wetgeving is een heikel punt! 

Handhaving is inderdaad een belangrijk aspect bij het natuur- en milieubeleid en 
we willen hier in de toekomst nog meer op inzetten.  Bij het verder uitwerken en 
opvolgen van de maatregelen zal hier bijgevolg ook de nodige aandacht aan 
besteed worden.  

1. Habitat- en vogelrichtlijn in het Belgische deel van de Noordzee 

4 GES: eerste maal voluit schrijven OK 

2.1 Mariene ruimtelijke planning  

6 referentie naar langetermijnvisie Noordzee 2050 ontbreekt OK, deze referentie werd ingevoegd.  

6 In het geval van de afbakening van een marien reservaat is meervoudig 
ruimtegebruik niet wenselijk. Een dergelijk reservaat dient enkel voorbehouden 
te zijn voor natuurbehoud en -herstel. Daarnaast stellen we ons vragen bij het 
principe van meervoudig ruimtegebruik in de geplande windparken in de Prinses 
Elisabethzone dat deels in Natura 2000-gebied ligt. Natuurbescherming is de 
focus in de Natura 2000-gebieden. Windparken worden enkel overwogen in 
Natura 2000-gebieden bij wijze van uitzondering en onder strikte voorwaarden, 
waaronder de verplichte passende beoordeling, zoals bepaald in de 
Habitatrichtlijn. De windparken moeten zo gebouwd worden dat ze de 
bescherming van de aanwezige biodiversiteit niet in het gedrang brengen. Het 
herstel van de biotopen primeert. 

De vermelde basisprincipes zijn algemeen van toepassing bij de ontwikkeling van 
activiteiten in het BNZ. Dit wil zeggen dat bij het ontwikkelen van activiteiten 
rekening gehouden moet worden met alle gebruikers en dat nagegaan worden 
waar er mogelijks conflicten optreden.  Het bepreken of uitsluiten van bepaalde 
gebruiken kan enkel na een grondige onderbouwing van de noodzaak hiervan. Bij 
het samengaan/uitsluiten van gebruiken moet sowieso gebeuren in 
overeenstemming met de geldende nationale en internationale juridische kaders. 
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2.2 EU Kaderrichtlijn Mariene Strategie 

8 Suggestie om de zin  "In 2012 werd in de eerste cyclus een…" als volgt te wijzigen:  
"In de eerste cyclus werd in 2012 een…" 

Voor de vlotte leesbaarheid werd de zin gewijzigd naar: "In 2012 startte de eerste 
cyclus met een …" 

 

Suggestie om de zin "België zal tegen 31 maart 2020 rapporteren aan de EC over 
het  tweede maatregelenprogramma." als volgt te wijzigen: Het tweede 
maatregelenprogramma zal door België aan de EC gerapporteerd worden tegen 
31 maart 2022. 

OK, suggestie overgenomen 

3.1 Vogel en Habitatrichtlijn: Natura 2000-gebieden in het BNZ 

12 Hier worden de gegevens voor aanmelding van de 3 vogelrichtlijngebieden 
weergegeven. De gegevens uit Tabel 1 zijn echter gedateerd en gebaseerd op een 
beperkte periode. Voor Visdief en dwergstern is het belang van elk SBZ in hoge 
mate afhankelijk van de aanwezigheid van terrestrische broedgelegenheid en 
zouden ook de omgeving van de IJzermondig (SBZ1) en het Zwin (verschuiving van 
het SBZ 3) een andere beoordeling toebedeeld kunnen krijgen. Het betreft 
immers hoog dynamische pionierssoorten die snel inspelen op wisselende 
omstandigheden. 

In de tekst werd verduidelijkt dat de studie van Degraer et al. (2010) door middel 
van tabel 1 aangaf dat de vogelrichtlijngebieden belangrijk zijn voor alle te 
beschermen soorten. Verder werd ook nog verduidelijkt dat een zekere maat van 
onvoorspelbaarheid van voorkomen typisch is voor het aanduiden van gebieden 
voor mobiele soorten. Doorheen de jaren zijn de verspreiding en de aantallen van 
de te beschermen zeevogels ook gewijzigd maar desondanks blijven de 
voorgestelde vogelrichtlijngebieden toch belangrijk voor hun bescherming.  

3.2 Staat van instandhouding beschermde soorten en habitats.  

14 We kunnen niet akkoord gaan met het gegeven dat de toestand van de soorten 
visdief, dwergstern en grote stern gerapporteerd wordt met onder meer 
negatieve korte termijntrends van broedaantallen. Gezien het specifiek karakter 
van deze pionierssoorten zou een korte termijntrend gewoon als niet van 
toepassing of fluctuerend mogen gesteld worden. Daarnaast is het ons inziens ook 
niet relevant om ook op lange termijn op maar enige populatiedoelstelling voor 
deze soorten voor het BNZ vast te stellen. Trends kunnen enkel opgegeven 
worden als " niet van toepassing" of "fluctuerend". Tenslotte is de aanwezigheid 
va een broedende populatie voor deze soorten bijna volledig afhankelijk van 
terrestrische omstandigheden. 

De vermelde rapportering gebeurde volgens de richtlijnen van de Europese 
Commissie en betreft de situatie van de zeevogelpopulaties in België.  De 
opgegeven trends hebben betrekking op de volledige Belgische populaties en 
houden bijgevolg rekening met zowel de mariene als de terrestrische 
omstandigheden.  
In de tekst werden een aantal aanpassingen aangebracht zodat nog duidelijker 
weergegeven wordt dat hier de Belgische situatie gerapporteerd werd. 
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4. Methodiek 

20 “Bij het opstellen van de IHDs werd het duidelijk dat de realisatie van bepaalde 
GES-doelen zoals verontreiniging (D8) en zwerfvuil op zee (D10) heel belangrijke 
randvoorwaarden vormen voor het realiseren van de gunstige staat van 
instandhouding van de beschermde soorten en habitats. De realisatie van deze 
doelen is echter breder dan Natura 2000, waardoor ze niet opgenomen werden 
in het voorliggende beheerplan.”Mitigerende maatregelen zijn noodzakelijk. 
Refereer naar de concrete plannen en documenten waarmee de realisatie van 
deze doelen wordt beoogd. 

Gezien de maatregelen voor het realiseren van de doelen betreffende 
verontreiniging (D8) en zwerfvuil op zee (D7) deel uitmaken van het KRMS-
maatregelenprogramma werd in de tekst verduidelijkt dat ze daar ook ruim aan 
bod komen. 

20 
Onder punt 4 wordt de gehanteerde methodiek opgegeven inzake het bepalen 
van maatregelen die opgenomen worden in het beheerplan.  We merken op (net 
als tijdens de inspraakprocedure tot eerste vaststelling van de beheerplannen) 
dat in principe de instandhoudingsdoelstellingen gebiedsspecifiek moeten zijn, en 
dat tevens de maatregelen die genomen worden ingevolge de Europese 
natuurrichtlijnen ook rekening moeten houden met de sociale vereisten van het 
gebied (oa op basis van art. 2 van de EU-vogelrichtlijn) zoals ook aangegeven in 
het KB van 14 oktober 2005. 
We merken op dat er in de methodiek geen aanknopingspunten terug te vinden 
zijn met betrekking tot de economische en sociale vereisten, en meer specifiek 
zeker niet met betrekking tot het gebied SBZ-3. 

Het is inderdaad correct dat er de IHDs zoveel als mogelijk gebiedsspecifiek 
moeten zijn.  Op basis van de beschikbare wetenschappelijke kennis en data is het 
momenteel voor de te beschermen vogelsoorten jammer genoeg niet mogelijk 
om heel specifieke IHDs voorop te stellen voor SBZ3.  In de toekomst zal nagegaan 
moeten worden hoe we dit kunnen aanpakken om toch tot een gebiedsspecifieke 
invulling te komen. Bij het uitbouwen van het natuurbeleid op zee proberen wij 
zo veel als mogelijk rekening te houden met de sociale en economische vereisten 
van de verschillende gebieden enerzijds door stakeholders te consulteren en de 
mogelijkheid te voorzien om input te geven bij het opstellen van 
beleidsdocumenten en hen anderzijds te betrekken bij de concrete uitvoering van 
nieuwe maatregelen. Wat betreft SBZ3 wordt het behoud van de bestaande 
situatie (beschikbaarheid als foerageergebied) nagestreefd en worden in de 
voorliggende beheerplannen geen bijkomende maatregelen opgenomen.  

5.1 Algemene Natura 2000-maatregelen 

26 Gezien het voor sommige operationele IHDs ontbreekt aan wetenschappelijke 
informatie of (bijkomende) monitoring (zie bovenstaand), is er het risico dat een 
passende beoordeling deels gebaseerd wordt op hiaten in de kennis. Hierbij rijst 
de vraag of het voorzorgsbeginsel dan voldoende toegepast wordt. 

Bij het opstellen van de passende beoordeling wordt steeds gebruik gemaakt van 
de alle beschikbare wetenschappelijke kennis in combinatie met expert 
judgement en rekening houdend met het voorzorgsbeginsel.  Bovendien worden 
waar nodig ook maatregelen ter opvolging/monitoring voorzien zodat ingegrepen 
kan worden mochten er alsnog eventueel negatieve effecten optreden.  
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28 Naast steunen op de huidige wetenschappelijke kennis, moet bijkomend 
onderzoek en monitoring de hiaten in deze kennis verder dichten. Op deze manier 
wordt de inschatting van de cumulatieve impact accurater en waardevoller. 

Wetenschappelijk onderzoek naar de toestand van het milieu, de impact van 
activiteiten (zoals windmolens) en de opvolging van bepaalde fenomenen (zoals 
verzanding) worden sowieso verder gezet en dienen de effectenbeoordeling in de 
toekomst verder te verbeteren. 
De voorgestelde maatregel is echter specifiek gericht op het ontwikkelen van een 
methodiek om cumulatieve effecten te beoordelen om ervoor te zorgen dat 
steeds op een transparante manier uitgevoerd wordt. 

29 IHDs & Beheerplannen: Onder dit punt staat als eerste bestaande maatregel 
"Milieueffectenrapport en Passende beoordeling" opgenomen. Zoals aangehaald 
in de tekst vormen de vooropgestelde IHDs het kader voor de toetsing van de 
impacten van projecten en plannen op de Natura 2000-gebieden in het BNZ. We 
pleiten dan ook voor realistische en specifieke IHD's en maatregelen voor elke 
afzonderlijk SBZ die afgestemd zijn op de noden van de soorten waarvoor het 
gebied vastgesteld werd, zodat een passende boordeling op een deugdelijke wijze 
kan gebeuren. De vermelding dat projecten enkel zullen plaatsvinden indien ze 
geen verslechtering van de bestaande toestand veroorzaken en de realisatie van 
de IHDs niet in de weg staan lijkt ons geen correcte verwoording van de 
toepasselijke vereisten. Een correcte omschrijving van de IHDs is essentieel voor 
een deugdelijke passende beoordeling. 

De huidige IHDs werden opgesteld op basis van de beschikbare gegevens en 
wetenschappelijke data maar dienen in de toekomst zeker nog verbeterd te 
worden onder meer wat betreft monitoring en gebiedsgerichtheid. Dit is ook een 
van de zaken die beoogd wordt met de 6-jaarlijkse herziening van de IHDs. Het is 
aangewezen om, naar aanleiding van nieuwe plannen en projecten, steeds in 
overleg te gaan met BMM, bevoegd voor de uitvoering van de passende 
beoordeling, zodat in overleg nagegaan kan worden waar mogelijke knelpunten 
zitten welke informatie zeker vereist is in het ontwerp passende beoordeling.  

31 Bevorderen milieubewustzijn bij studenten in maritieme opleidingen. Voor deze 
goede, nieuwe maatregel, kan misschien samenwerking gezocht worden met de 
partners van het convenant Duurzame Visserij, namelijk de Vlaams minister voor 
Visserij, de Rederscentrale, Natuurpunt, het ILVO, het Departement Landbouw en 
Visserij en de provincie West-Vlaanderen. De zes partners engageren zich om 
werk te maken van duurzame, kwalitatieve en verse lokale vis en dragen hiermee 
bij aan de doelstellingen van de Europese Green Deal. De ambities van het nieuwe 
convenant situeren zich op drie verschillende niveaus: beschermen van de 
natuurlijke en maatschappelijke omgeving, producerenen verwerken aan wal van 
de visvangst op zee, en consumeren en communiceren richting consument. 
Hierdoor sluit dit goed aan bij de voorgestelde maatregel om het milieubewustzijn 
bij studenten in maritieme opleidingen te vergroten.Ook samenwerking met VLIZ 
kan interessant zijn. Ze maken veel educatieve tools en platformen, dus ze kunnen 
er wellicht één maken rond milieubewustzijn bij studenten in maritieme 
opleidingen. Zie bv. Planeet Zee voor middelbare scholieren. 

Deze maatregel bouwt verder op een bestaande maatregel waarvoor er al 
samenwerking is met het Mercator instituut, de Provincie West-Vlaanderen en 
het VLIZ. Bij de verder uitwerking van deze maatregel zal bekeken worden of het 
wenselijk is deze samenwerking uit te breiden met het convenant of met 
bepaalde partners en/of andere stakeholders zoals OVAM.  
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5.2 Beheermaatregelen voor de Vlaamse Banken, SBZ1 & SBZ2 

32 Kennisuitbreiding functionele habitats vissen.De titel van de maatregel dekt niet 
de lading zoals beschreven in tekst eronder. Het is onduidelijk of er buiten haaien 
en roggen nog naar andere vissoorten wordt gekeken, en er staat ook niets in de 
tekst vermeld over foerageergebieden. Deze tekst kan nog verduidelijkt worden. 

Momenteel is nog niet vastgelegd voor op welke soorten deze maatregel specifiek 
zal focussen. Er wordt gedacht aan haaien, roggen en de fint maar bij het 
uitwerken van de maatregel zal ook gekeken worden naar de mogelijkheden voor 
andere soorten.  Om tot een gezond ecosysteem te komen is het belangrijk kennis 
te hebben over de locaties van deze functionele habitats zodat waar nodig 
gerichte maatregelen genomen kunnen worden om de kwaliteit te verbeteren en 
de aanwezige juvenielen te beschermen. De tekst ter verduidelijking van deze 
maatregel werd aangepast en uitgebreid.   

33 de formulering 'mogelijke aanduiding' wijst op laag ambitieniveau, herformuleren 
naar 'mogelijkheden rond een toekomstige aanduiding' geeft een heel ander 
beeld. 

OK 

33 Deze nieuwe maatregel is ons inziens te voorzichtig geformuleerd. Er zijn reeds 
meerdere onderzoeken uitgevoerd naar de meest gunstige zones om een marien 
reservaat aan te duiden. Gezien de niet verbeterde staat van instandhouding van 
de beschermde habitats en de toenemende druk op het mariene milieu door de 
uitbreidende blauwe economie, denken we dat er naast exploratie, ook 
overgegaan moet worden tot het effectief aanduiden en handhaven van een 
marien reservaat op zee. 

Wij beschikken momenteel niet over wetenschappelijke studies/publicaties die 
voldoende onderbouwing voorzien voor de aanduiding van een marien reservaat.  
Als eerste stap zullen wij op zoek gaan naar alle beschikbare informatie over de 
verschillende soorten/habitats die baat kunnen hebben bij het invoeren van een 
marien reservaat, zones die hiervoor in overweging genomen kunnen worden, .... 
Alle beschikbare studies en informatie die dit proces kunnen ondersteunen 
mogen zeker aan ons overgemaakt worden.  Wanneer een marien reservaat 
voorgesteld wordt, zal een duidelijk geformuleerd moeten wat er beoogd wordt 
met het gebied en dient nagegaan te worden hoe de aanduiding samen kan gaan 
met de vele activiteiten in het BNZ en welke maatregelen/acties (vb. 
aanpassingen van het MRP) vereist zijn om het marien reservaat effectief aan te 
duiden. Deze stappen zijn vereist willen we tot gedragen beslissingen komen.  

34 Activiteiten van burgerlijke bouwkunde en industriële en commerciële 
activiteiten zijn slechts toegelaten mits het bekomen van een Natura 2000-
toelating Deze Natura 2000-toelating is gebaseerd op de passende beoordeling. 
Bovenstaand is echter gebleken dat zaken zoals de cumulatieve impact, zeer 
belangrijk voor een correcte passende beoordeling, vandaag de dag nog niet 
(voldoende) kunnen ingeschat worden wegens het ontbreken van 
wetenschappelijke informatie. 

Momenteel worden passende beoordelingen opgesteld op basis van de 
bestaande kennis en het voorzorgsbeginsel.  Het in rekening brengen van 
cumulatieve effecten is hierbij een uitdaging vandaar dat we hierop willen 
inzetten.   
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36 Men moet ervoor waken dat dit nieuwe referentieniveau niet leidt tot het 
ontginnen van een in totaal groter volume zand dan wanneer de eerdere 
maximale ontginningsdiepte werd gehanteerd. 

In de studies ter voorbereiding van het nieuwe referentieniveau werd een 
berekening gemaakt van de beschikbare volumes zand indien de 5 m limiet werd 
aangehouden en bij het gebruik van het nieuwe referentieniveau. Door de 
invoering van het nieuwe referentieniveau is het beschikbaar volume in zone 2 
substantieel verminderd (daling  ongeveer 410 miljoen tot 190 miljoen m³). 

36 Hier ontbreken het behoud van het Natura 2000 habitat en de daaraan verbonden 
fauna en flora als criterium. 

Het nieuw referentieniveau werd ingevoerd met het oog op het behoud van de 
bodemintegriteit en het behoud van de structuur van de zandbanken. Vandaar 
dat de aanwezige fauna en flora niet als criterium opgenomen werden. De impact 
van zandwinning op de fauna en flora wordt meegenomen in de MER en de 
passende beoordeling die opgesteld worden in het kader van 
vergunningsprocedures voor zandwinning. 

38 De bodembeschermingszones volgens MRP 2014-2020 en het erop volgende MRP 
zijn er nog steeds niet 

De bodembeschermingszones voorgesteld in het MRP 2014-2020 werden jammer 
genoeg door het Europees Parlement verworpen vandaar dat nieuwe maatregel 
opgenomen werd die voorziet in de afbakening van bodemintegriteitszones 
(Fiche 1a). 

38 Welke maatregelen zullen genomen worden om de afgebakende zones te 
handhaven? 

De maatregelen voor de handhaving van de bodemintegriteitszones de 
afgebakende zones zijn momenteel nog niet vastgelegd. Een voorbereidende 
studie werd uitgevoerd en zal de basis vormen de concrete voorstellen rond 
handhaving.  Deze voorstellen zullen ook  meegenomen en verfijnd zullen worden 
tijdens de onderhandelingen over de bodemintegriteitszones die vereist is in het 
kader van Gemeenschappelijk visserijbeleid.  

42 Creatie van schuil-, paai- en rustmogelijkheden voor vissen en inktvissen bij de 
aanleg van nieuwe offshore constructies (o.a. windparken) door ... : 
Kan deze maatregel ook niet specifieke aspecten opnemen ter ondersteuning van 
de zeezoogdieren? Vooral deze die beschermd zijn onder Natura 2000? 

Voor de maatregel betreffende Nature Inclusief Design zal vooral vorm gegeven 
worden door de gebruikers van de zee.  Er zal gezocht worden naar mogelijkheden 
om bij het ontwikkelen van offshore activiteiten aanpassingen door te voeren die 
de aanwezige natuur ten goede komen. Hierbij kan inderdaad ook gekeken 
worden naar ondersteuning van zeezoogdieren. 

44 Herstel van de habitats en geassocieerde fauna kan meerdere jaren in beslag 
nemen, dus neem een realistische (+ 5 jaar tot 10 jaar) tijdspanne om vooruitgang 
te monitoren. 

We zullen bij de verdere uitwerking van de maatregelen voor natuurherstel en de 
bijhorende monitoring zeker rekening houden met realistische tijdsspannes voor 
het beoogde herstel.   

45 Actief herstel van een grindbed:  
kan dit in meervoud worden gezet om zo tot een hoger ambitieniveau te komen? 
Cfr. Verklarende tekst 

wijziging werd doorgevoerd 
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46 Tot ruim een eeuw geleden vormden banken van de platte oester een belangrijk 
habitat binnen de Noordzee maar door toenemende visserijdruk en de opmars 
van een dodelijke parasiet, Bonamia ostreae, zijn deze volledig verdwenen uit het 
BNZ (VLIZ Alien Species Consortium 2020): 
http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&refid=331924 

Referentie werd opgenomen 

46 Duurzaam herstel van gezonde oesterbanken en de daarmee samenhangende 
langlevende fauna. Herstel van levensvatbare populaties van de Europese platte 
oester, die stabiel zijn of groeien en zich met succes kunnen voortplanten zonder 
menselijke tussenkomst. 
--> Het is ook belangrijk te streven naar oesters die een hoge mate van tolerantie, 
resistentie en veerkracht kennen tegen Bonamia-infecties. 

Dit zal zeker meegenomen worden bij de verdere uitwerking van de maatregel. 

46 In Nederland heeft men al stappen ondernomen voor oesterbankherstel. Kan er 
een samenwerking opgezet worden met Nederland om kennis, goede praktijken 
en tips uit te wisselen? 

Er zijn reeds contacten met Nederlandse collega's alsook met de 'Native Oyster 
Restoration Alliance' en deze zullen in de toekomst zeker ook verder 
meegenomen worden. 

5.4 SBZ3 

47 Hier staat enkel een bestaande maatregel. In principe omvat dit een 
verbodsbepaling voor activiteiten van burgerlijke bouwkunde en industriële en 
commerciële activiteiten behoudens het bekomen van een Natura 2000-toelating 
(na passende beoordeling).Als verdere uitleg wordt onder meer vermeld dat er 
wordt gestreefd naar het behoud van de huidige situatie binnen SBZ 3. We stellen 
vast dat dit een zeer brede algemene en 'negatief geformuleerde 
(verbodsbepaling)" maatregel betreft, die allerminst is afgestemd op de 
betrokken voorkomende soorten.  Dit werd door MBZ reeds aangehaald bij vorige 
inspraakprocedures.Wij merken verder op dat de betrokken maatregel-
verbodsbepaling en instandhoudingsdoelstelling ook niet in overeenstemming 
zijn met de economische en sociale vereisten van het gebied in het licht van de 
aanwezigheid en ontwikkelingsperspectieven van de Port of Zeebrugge. Er zijn 
onder andere conflicten met de plannen tot aanpassing van de strekdammen met 
het oog op binnenvaart op zee, met de eventuele verplaatsing van het 
sterneneiland of een verdere uitbreiding van de voorhaven. Wij wensen dat deze 
beheermaatregel vervangen zou worden door een positief geformuleerde 
maatregel zoals het gebied biedt voldoende ruimte en functioneert afdoende als 
foerageerbgebied voor de aanwezige sternenpopulaties, deze beheersmaatregel 
verzekert ook de nodige vereisten voor het voorkomen en faciliteren van de 
gunstige staat van instandhouding van de fuut in dit gebied. 

In het de eerste beheerplannen was de maatregel 7C inderdaad geformuleerd als 
een verbodsbepaling naar analogie met de bepalingen van het MRP 2014-2020. 
Echter naar aanleiding van het nieuwe MRP 2020-2026 werd deze formulering 
aangepast naar "Activiteiten van burgerlijke bouwkunde en industriële en 
commerciële activiteiten zijn slechts toegelaten mits het bekomen van een Natura 
2000-toelating voor zover ze aan deze procedure onderworpen zijn". Dit is een 
bestaande verplichting die voortvloeit uit Art. 6 van de Habitatrichtlijn die tot doel 
heeft significant negatieve effecten op de mariene beschermde gebieden ten 
gevolge van menselijk activiteiten te vermijden. Gezien ook SBZ3 aangeduid is als 
een SBZ en deel uitmaakt van het  Europese Natura 2000-netwerk is deze 
maatregel eveneens van toepassing voor dit gebied.Met betrekking tot de 
vermelde plannen is het  aangewezen tijdig in overleg te gaan met BMM, bevoegd 
voor de uitvoering van de passende beoordeling, zodat in overleg nagegaan kan 
worden waar mogelijke knelpunten zitten, hoe de mogelijke  effecten beperkt 
kunnen worden en welke informatie zeker vereist is in het ontwerp passende 
beoordeling.  
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48 Voor de uitvoering van een correcte controle en handhaving op de recreatieve 
visserij, is er behoefte aan meer scholing van de controleurs en een 
gelijkschakeling van de Vlaamse en federale wetgeving rond recreatieve visserij. 

Deze maatregel betreft een coördinatie maatregel waarbij samengewerkt zal 
worden met de betrokken overheden om tot een effectievere controle en 
handhaving te komen. Hierbij zal zeker gekeken worden welke knelpunten er zijn 
en daarbij zal deze opmerking zeker verder bekeken worden. 

48 de evolutie van de densiteit van de gewone zeehonden wordt vermeld maar ik 
mis de evolutie van de grijze zeehond hier. Zelfde trend? 

Met het stijgend aantal zeehonden is inderdaad ook het aandeel grijze zeehonden 
gestegen. Dit werd ook in de tekst verduidelijkt. 

 


