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Bron coverafbeelding: Milieuvergunningsaanvraag Zeeboerderij Westdiep
De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij adviseert de beleidsmakers, in hoofdzaak de Vlaamse
Regering en het Vlaams Parlement, over landbouw en visserij in de brede zin van het woord. De adviezen, zoals
vastgesteld door de belanghebbenden vertegenwoordigd in de adviesraad, passen in een gedragen politieke
besluitvorming.

Advies op eigen initiatief
Advies verleend aan: Philippe De Backer – Federaal minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast
met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee; kopie aan Hilde Crevits
– Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, bevoegd voor Zeevisserij
Adviestermijn: 5 dagen
Decretale opdracht: SALV-decreet van 6 juli 2007, art. 4 (SAR-functie)
Goedkeuring raad: 22 juni 2020

Adviesnummer: 2020-05
Dossierhouder: Pieter De Graef – pdgraef@serv.be
Contactpersoon: Koen Carels – kcarels@serv.be
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Advies. Publieke Consultatie Zeeboerderij Westdiep
Mijnheer de minister

De Technische Werkcommissie Visserij (TWV) van de SALV heeft akte genomen van de publieke
consultatie inzake de aanvraag voor de machtiging en vergunning voor de bouw en exploitatie
van Zeeboerderij Westdiep, een maricultuurproject in het Belgisch deel van de Noordzee (BNZ).
Voorliggend advies werd aan federaal minister Philippe De Backer overgemaakt.
De firma Codevco V BV, onderdeel van Colruyt Group, wenst een 'nearshore' aquacultuurproject
te installeren en exploiteren in Zone C - Westdiep. Deze zone maakt deel uit van de commerciële
en industriële zones conform artikel 23 van het Koninklijk Besluit van 22 mei 2019 tot vaststelling
van het marien ruimtelijk plan voor de periode 2020 tot 2026 in de Belgische zeegebieden.
Als belangrijke stakeholder in het ruimtegebruik binnen het BNZ, wenst de visserijketen met
voorliggend SALV-advies aandachtspunten en aanbevelingen over te maken, die door de
bevoegde overheden in overweging dienen genomen te worden bij de evaluatie van de
vergunningsaanvraag voor Zeeboerderij Westdiep.
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Krachtlijnen
Innovatieve oplossingen voor duurzame visproductie zijn belangrijk binnen een
toekomstgericht visserij- en aquacultuurbeleid op voorwaarde dat beantwoord wordt
aan alle dimensies van duurzaamheid.
Het ingediende project komt tegemoet aan een algemene wens om de visproductie via
aquacultuurprojecten te verhogen.
De SALV wijst op het ontbreken van een algemeen beleidskader rond maricultuur en
medegebruiksrechten van projectzones bij de evaluatie van concessies.
De adviesraad plaatst kanttekeningen bij de invulling van de verschillende dimensies
van duurzaamheid in het voorliggende project en vraagt om de ruimtelijke inplanting
te heroverwegen.
De raad vraagt om de mogelijkheid tot partnerschappen binnen de brede mariene
voedselproductieketen aantoonbaar te maken.
De SALV wijst in het kader van werkgelegenheid naar paritair comité 143 voor de
verdere concretisering van het sociaal overleg.

Situering
Na participatie in een wetenschappelijk voortraject rond de mogelijkheden van maricultuur in het
Belgisch deel van de Noordzee (BNZ) (onder meer de projecten Value@Sea en Edulis), wenst
Colruyt Group een zeeboerderij op commerciële schaal uit te rollen. Voor het uitbaten van dit
maricultuurproject in het BNZ dient een vergunningsaanvraag ingediend te worden op basis van
de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu en ter organisatie van de
mariene ruimtelijke planning in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België,
gewijzigd onder meer bij wet van 17 september 2005, 21 april 2007 en 20 juli 2012.
Er wordt een machtiging en vergunning aangevraagd bij de federale minister bevoegd voor het
mariene milieu (milieuvergunning) voor respectievelijk de bouw en exploitatie van een
zeeboerderij conform het KB van 7 september 2003 houdende de procedure tot vergunning en
machtiging aangevraagd voor het uitvoeren van geotechnisch en geofysisch grondonderzoek
tijdens de voorbereidende fase conform hetzelfde KB van 7 september 2003. Het
aanvraagdossier, het milieueffectenrapport en het ontwerp voor passende beoordeling zijn ter
beschikking gesteld op de website van de Operationele Directie Natuurlijke Milieu:
Wetenschappelijke Dienst BMM. 1
De bouw en exploitatie van de zeeboerderij wordt beoogd binnen Zone C, één van de zones die
binnen het Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026 kunnen worden aangewend voor commerciële en
industriële doeleinden. Daarbij kunnen activiteiten met een potentiële impact op de
natuurbeschermingsgebieden slechts toegelaten worden mits een Natura 2000-toelating. Indien
de activiteiten een impact hebben op militaire activiteiten kunnen zij enkel toegelaten worden voor
zover zij ermee verzoenbaar zijn. Specifiek binnen zone C mag de bodemverstoring door een
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Operationele Directie Natuurlijk Milieu: Wetenschappelijke Dienst BMM, Publieke consultatie ‘Zeeboerderij
Westdiep’,
website
geconsulteerd
op
15
juni
2020,
https://odnature.naturalsciences.be/mumm/nl/blog_news/post_1025.
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commerciële of industriële activiteit niet meer dan 0,1% van de totale oppervlakte van deze zone
bedragen.
Het milieueffectenrapport (MER) maakt duidelijk dat de projectzone afgesloten zal worden voor
onder andere actieve visserij (professioneel en recreatief) en er ruimtelijk verlies van visgronden
zal optreden voor het kustvisserssegment. 2

2

Het kustvisserssegment bestaat uit alle vissersvaartuigen uit de officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen
die een motorvermogen hebben van 221 kW of minder, een tonnenmaat van hoogstens 70 GT en die zeereizen
ondernemen van maximaal 48 uur (MB van 16 maart 2012) met Belgische haven als begin- en eindpunt. Een
exclusieve zone van 3 nautische mijl (nm) wordt voorbehouden voor de activiteiten van dit kustvisserssegment.
Zie: Besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot instelling van een visvergunning en houdende
tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling inzake de instandhouding en de
duurzame exploitatie van de visbestanden, artikel 1 8e lid.

5

Zeeboerderij Westdiep

Advies
[1] Innovatieve oplossingen voor de productie van duurzame visproducten vormen een
belangrijk onderdeel van een toekomstgericht visserij- en aquacultuurbeleid op
voorwaarde dat beantwoord wordt aan alle dimensies van duurzaamheid (ecologisch,
sociaal, economisch). 3
[2] Het ingediende project komt tegemoet aan een algemene wens om de visproductie via
aquacultuurprojecten te verhogen. Het project wil de bevindingen uit recent wetenschappelijk
onderzoek over maricultuur economisch valoriseren.
[3] De SALV wijst op het ontbreken van een algemeen beleidskader rond maricultuur en
medegebruiksrechten van projectzones bij de evaluatie van concessies. Hierbij verwijst de
SALV bijvoorbeeld naar een publicatie van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu, waarin vermeld wordt dat “wanneer een bedrijf of consortium één
van deze zones (i.e. de vijf zones voor commerciële en industriële activiteiten, n.v.d.r.) wil
gebruiken, […] een concurrentie-oproep [wordt] gelanceerd om zeker te zijn dat de schaarse
mariene ruimte optimaal gebruikt wordt. Aanvragen worden dan beoordeeld op onder meer
impact op zeezicht en natuur, en op hun maatschappelijke meerwaarde.” 4
[4] De adviesraad plaatst kanttekeningen bij de invulling van de verschillende dimensies
van duurzaamheid in het voorliggende project en adviseert om de ruimtelijke inplanting te
heroverwegen.
Stel op correcte wijze een visserijeffectenrapport (VER) op. De raad stelt vast dat
onvoldoende werd voldaan aan de minimale voorwaarden voor de opmaak van een
visserijeffectenrapport in het kader van de MER-procedure. Bijlage 3 ‘Acties tot uitvoering
van het marien ruimtelijk plan MRP 2020’ bepaalt immers dat in de
milieuvergunningsprocedure een visserijeffectenrapport dient te worden opgesteld voor
vergunningsplichtige activiteiten binnen de zes zeemijl te rekenen vanaf de basislijn. De
opmaak van zulk VER zal gebeuren volgens de richtlijnen van de BMM en bevat enkele
minimaal te onderzoeken informatie. 5 Het opgemaakte MER erkent dat “nabij de
projectlocatie hoofdzakelijk garnaalvisserij en de vangst van tong, schol en bot erg
belangrijke visserijactiviteiten vormen”. De vaststelling dat de densiteit in de populatie van
deze demersale vissoorten binnen de 3-mijlszone danig kan verschillen en dat de
projectzone “een gemiddelde tot hoge waarde heeft voor de visfauna” wordt onvoldoende in
rekening gebracht bij het bepalen van de economische gevolgen voor het
kustvisserssegment. Bovendien dienen de vaarroutes van (vissers)vaartuigen om het
projectgebied heengeleid te worden. Naast een zeker risico op aanvaring met de
kweekinfrastructuur, brengt dit extra brandstofverbruik met zich mee. De berekening in het
MER van het ruimtelijk verlies aan visgronden ten opzichte van de gehele 3-mijlszone
(i.e. een verlies van 0,8%) onderschat hiermee de economische gevolgen voor de
professionele kustvisserij.
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Dit aquacultuurproject heeft negatieve impact op de integriteit van de ‘Natura 2000’gebieden ‘Vlaamse banken’ en ‘Vogelrichtlijngebied 1’ en brengt de realisatie van de
instandhoudingsdoelstellingen voor deze twee gebieden en ‘Natura 2000’-soorten in
gevaar. Deze -voor het BNZ grootschalige- kweek van mosselen gaat gepaard met
onzekerheden over de impact van dit project op de ‘Natura 2000’-gebieden en -soorten. Zo
zou volgens het MER verwacht worden dat een deel van de mosselen naar beneden zullen
vallen en zich op de zeebodem accumuleren. Doorheen de exploitatiefase kan de verwachte
ophoping van schelpenafval op een periode van 30 jaar tot 11.000 ton oplopen over het
gehele projectgebied, wat equivalent is aan gemiddeld 2,5 kg schelpenafval per m2. Deze
accumulatie van schelpenafval kan de soortensamenstelling van de rijke
benthosgemeenschappen zwaar onder druk zetten. Daarnaast wordt met de volledige
inname van de projectzone een deel van het foerageer- en rustgebied van de Zwarte Zeeeend ingenomen. De Belgische overheid heeft nochtans de opdracht om de voedselsituatie
voor deze soort te verbeteren, o.a. door het herstellen van de natuurlijke dynamiek in het
gebied.
[5] Maak de mogelijkheid tot partnerschappen binnen de brede mariene
voedselproductieketen aantoonbaar. De raad begrijpt dat de projectpartners open staan voor
dialoog en uitwisseling om ervoor te zorgen dat er economische spillovereffecten ontstaan die de
hele mariene voedselproductieketen (met inbegrip van de gehele visserijketen) ten goede komen.
Er wordt binnen de aanvraag onvoldoende duidelijk gemaakt hoe dit specifieke project
partnerschappen zal concretiseren met de overige sleutelactoren binnen de brede mariene
voedselproductieketen en het ruimtegebruik binnen het BNZ. De toekenning van het volledige
gebied van Zone C aan één ruimtegebruiker voor een looptijd van 30 jaar dringt volgens de raad
een gedegen projectie op van de economische meerwaarde voor de brede mariene
voedselproductieketen binnen het BNZ. Deze projectie dient rekening te houden met
productievolumes en afzetmogelijkheden, en maakt tevens een kwantitatieve inschatting van de
opportuniteiten voor werkgelegenheid.

3

Zie onder meer SALV, Advies. Strategische hoofdlijnen voor Vlaams visserijprogramma 2021-2027, Brussel,
2019, https://www.salv.be/sites/default/files/documenten/SALV_20190322_ADV_201902_OperationeelProgrammaEFMZV2021-2027_.pdf.
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FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Er beweegt wat op zee. Het marien
ruimtelijk plan 2020-2026, februari 2020, p. 20, https://www.health.belgium.be/nl/brochure-marien-ruimtelijkplan-2020-2026-er-beweegt-wat-op-zee.
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Koninklijk Besluit van 22 mei 2019 tot vaststelling van het marien ruimtelijk plan voor de periode 2020-2026 in
de Belgische zeegebieden, Bijlage 3 ‘Acties tot uitvoering van het marien ruimtelijk plan’: 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 met betrekking tot de impact van de te
vergunnen activiteit op visserij (verhoogde afstand tot visgrond, veiligheid, etc.); alternatieven voor eventueel
verlies aan visgrond (bv. alternatieve vistechniek); mitigerende maatregelen.
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[6] De raad wijst in het kader van werkgelegenheid naar paritair comité 143 voor de verdere
concretisering van het sociaal overleg. Deze economische activiteit valt immers onder de
bevoegdheid van paritair comité 143.

Hoogachtend

Hendrik Vandamme

Emiel Brouckaert

Koen Carels

voorzitter SALV

voorzitter TWV

secretaris SALV

Kopie bezorgd aan Hilde Crevits, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw,
bevoegd voor Zeevisserij.
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