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Inleiding
Op 9 april 2018 stelde federaal staatssecretaris Philippe De Backer met een nota aan de
ministerraad een voorontwerp van koninklijk besluit voor tot vaststelling van het marien
ruimtelijk plan voor de periode van 2020-2026. Dit voorontwerp KB betreft een herziening van
het huidige marien ruimtelijk plan dat 2014-2020 als looptijd heeft.
Omdat het voorliggende voorontwerp KB van het marien ruimtelijk plan 2020-2026
rechtstreekse gevolgen heeft voor de Vlaamse visserijsector maakt de Strategische Adviesraad
voor Landbouw en Visserij (SALV) gebruik van zijn decretale mogelijkheid om over deze
federale materie advies uit te brengen. In zijn oprichtingsdecreet van 6 juli 2007 staat in artikel
4, §4 immers expliciet vermeld dat “de strategische adviesraad […], uit eigen beweging of op
verzoek van de functioneel bevoegde Vlaamse minister, advies [kan] uitbrengen over
ontwerpen van regelgeving die van strategisch belang zijn betreffende de aspecten, vermeld in
§1, die uitgaan van de federale overheid, van collega-ministers die bevoegd zijn voor andere
beleidsdomeinen of van de Europese Unie”.1
Voorafgaand aan de voorbereiding van het advies binnen de Technische Werkcommissie
Visserij (TWV) van de SALV, werd in een aparte werkgroepvergadering overleg gepleegd rond
het voorontwerp KB van het MRP 2020-2026 met naast TWV-leden ook experten vanuit het
Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en de provincie WestVlaanderen. Het voorliggende advies betreft een compromistekst die, volgend op de vermelde
werkgroepvergadering, binnen de TWV werd bereikt en die door de TWV op 19 september
2018 werd goedgekeurd, waarna de SALV-raad zijn definitieve bekrachtiging aan dit advies
verleende tijdens de raadszitting van 21 september 2018.

1

Vlaamse Overheid, “Decreet houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij”,
6 juli 2007.
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Krachtlijnen
De SALV formuleert, uit hoofde van zijn mogelijkheid federaal te adviseren, enkele algemene
en meer specifieke bemerkingen bij het voorontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van
het marien ruimtelijk plan (MRP) voor de periode van 2020-2026. Voorliggend advies is een
compromistekst die binnen de Technische Werkcommissie Visserij (TWV) van de SALV werd
voorbereid.
De algemene bemerkingen laten zich als volgt samenvatten:
[1] De raad 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.
[2] De SALV is echter bezorgd over extra ruimteclaims en stelt vast dat recente
duurzaamheidsinspanningen van de sector hierdoor worden bedreigd.
[3] Aan de vergunningsprocedure van elke nieuwe of uitbreidende activiteit dient volgens de
SALV een verplicht VER (visserijeffectenrapport) te worden gekoppeld, dat de bevoegde
overheid gidst in de richting van het al dan niet toekennen van de betreffende vergunning.
[4] Aanvullend op de bepleite vergunningsplicht met VER in het hele Belgisch deel van de
Noordzee vraagt de SALV 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”.
Naast deze vier algemene bemerkingen formuleert de raad ook specifieke bemerkingen bij
verschillende afdelingen van het voorontwerp KB MRP 2020-2026. De erkenning van de
visserijsector en zijn bekommernissen via het vermelde VER en de gevraagde zesmijlszone
voor beroepsvisserij, alsook de correcte toepassing van de procedure van passende
beoordeling binnen de ‘Natura 2000’-regelgeving vormen daarbij de leidraad. Wat de
afbakening van vier zones gericht op het behoud van bodemintegriteit en het bereiken van de
goede milieutoestand betreft, wenst de raad de bepalingen van het huidige MRP zonder meer
te behouden.
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Situering
1

Algemeen kader

Het Belgisch deel van de Noordzee (verder vermeld als BNZ) omvat slechts 0,5% van de
Noordzee, maar kent vele vormen van ruimtegebruik en heeft een groot maatschappelijk
belang. De verschillende gebruikers van het BNZ hebben daardoor nood aan een kader
waarbinnen zij hun activiteiten kunnen uitvoeren op een duurzame wijze. Het marien ruimtelijk
plan 2020-2026 poogt in navolging van het voorgaande plan met looptijd 2014-2020 daaraan
tegemoet te komen.
De redenen waarom een marien ruimtelijk plan (verder MRP) moet worden opgesteld, laten zich
volgens het voorontwerp KB als volgt samenvatten:
Iedere Europese lidstaat (met een marien gebied) dient voor 31 maart 2021 een marien
ruimtelijk plan vast te stellen (Richtlijn 2014/89/EU tot vaststelling van een kader voor
maritieme ruimtelijke planning);
Een marien ruimtelijk plan biedt enerzijds rechtszekerheid voor de verschillende gebruikers
van de Belgische Noordzee, anderzijds blijft flexibiliteit gewaarborgd door de zesjaarlijkse
herziening;
De Belgische Noordzee speelt een belangrijke rol in het behalen van de doelstellingen voor
hernieuwbare energie;
De bevoegdheden op zee zijn tussen verschillende niveaus en diensten verdeeld, waardoor
het belangrijk is om een kader op te stellen om zo conflicten te vermijden;
Het coördineren van verschillende activiteiten helpt met het in kaart brengen van de
cumulatieve milieueffecten van deze activiteiten en zorgt zo mee voor het behalen van de
goede milieutoestand onder de kaderrichtlijn mariene strategie (Richtlijn 2008/56/EG) en de
gunstige staat van instandhouding onder de habitat- (Richtlijn 92/43/EEG) en vogelrichtlijn
(Richtlijn 79/409/EEG).2
De belangrijkste veranderingen die dit nieuwe MRP beoogt, zijn:
Bijkomende zones voor hernieuwbare energie;
Oplossing voor het (natuur)gebied van communautair belang “Vlakte van de Raan”;
Instellen van zones voor industriële en commerciële activiteiten;
Voorzien van een zone voor kustwering;

2

De Backer, Philippe, Nota aan de ministerraad betreft: ‘Voorontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het
marien ruimtelijk plan voor de periode van 2020-2026’, Brussel, 9 april 2018, 1-5, aldaar 1.

7

Voorontwerp KB marien ruimtelijk plan 2020-2026

Optimalisatie van bestaande zones voor defensie, baggerstorten en zandwinning.3

2

Europees en Belgisch federaal beleidskader

2.1

COM(2008) 791 definitief, Mededeling van de
Commissie, Routekaart naar maritieme ruimtelijke
ordening: werken aan gemeenschappelijke principes
in de EU4

In 2008 vaardigde de Europese Commissie de mededeling Routekaart naar maritieme
ruimtelijke ordening uit. Daarin stelde zij dat de toegenomen activiteit op de Europese zeeën
niet alleen leidt tot concurrentie tussen de belangen van verschillende sectoren (waaronder
visserij en aquacultuur, offshore-energie, scheepvaart), maar ook zorgen baart wat de
milieueffecten betreft.
Door de klimaatverandering, met name de stijging van de zeespiegel, de aanzuring, de
stijgende watertemperatuur en de frequentie van extreme weersomstandigheden, zal
waarschijnlijk een verschuiving optreden in de economische activiteiten op zee en zullen
mariene ecosystemen wijzigingen ondergaan. Vanuit deze vaststelling stelde de Commissie dat
“maritieme ruimtelijke ordening (MRO) […] sterk [kan] bijdragen aan het verzachten van
milieueffecten doordat zij een efficiënte benutting van de maritieme ruimte en het gebruik van
hernieuwbare energie kan bevorderen.” Aldus wordt MRO voorgesteld als een hulpmiddel voor
betere besluitvorming. Het biedt immers een kader voor het maken van keuzes tussen
concurrerende menselijke activiteiten en het beheren van effecten op het mariene milieu. De
mededeling beklemtoont dat MRO een proces is, waarbij gegevens worden verzameld,
belanghebbenden geraadpleegd en op participatieve wijze plannen worden ontwikkeld, die
vervolgens worden uitgevoerd, gehandhaafd, beoordeeld en herzien.

2.2

Richtlijn 2014/89/EU van het Europees Parlement en
de Raad van 23 juli 2014 tot vaststelling van een
kader voor maritieme ruimtelijke planning5

Na het voorstel van de Europese Commissie bogen het Europees Parlement en de Raad zich
over ruimtelijke ordening op zee, wat op 23 juli 2014 resulteerde in richtlijn 2014/89/EU. De
grote en snel groeiende maritieme ruimtevraag voor allerlei doeleinden, zoals installaties voor
energieproductie uit hernieuwbare bronnen, zeevaart en visserijactiviteiten, het behoud van
ecosystemen en biodiversiteit, winning van grondstoffen, toerisme, aquacultuurinstallaties,
cultureel erfgoed onder water, alsook vele factoren die de druk vergroten op de natuurlijke

3

Ibidem, 2.

4

COM(2008)791.

5

Richtlijn 2014/89/EU.
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hulpbronnen van kustgebieden, nopen tot een geïntegreerde benadering van planning en
beheer. De richtlijn stelt een kader vast voor maritieme ruimtelijke planning dat, aldus artikel 1,
“erop gericht is de duurzame groei van maritieme economieën, de duurzame ontwikkeling van
mariene gebieden en het duurzame gebruik van natuurlijke mariene hulpbronnen te
bevorderen.”
Elke lidstaat dient volgens artikel 4 van de richtlijn een maritieme ruimtelijke planning vast te
stellen en uit te voeren. Daarbij houden lidstaten terdege rekening met de bijzonderheden van
de mariene regio’s, met de relevante bestaande en toekomstige activiteiten en gebruiksfuncties
en het effect daarvan op het milieu en met de wisselwerking tussen land en zee. Economische,
sociale en ecologische aspecten vormen volgens artikel 5 lid 1 de leidraad bij de vaststelling en
uitvoering van de maritieme ruimtelijke planning “teneinde duurzame ontwikkeling en groei in de
maritieme sector te ondersteunen, waarbij zij een ecosysteemgerichte benadering hanteren, en
de co-existentie van relevante activiteiten en gebruiksfuncties te bevorderen.” De duurzame
ontwikkeling van energiesectoren op zee, van zeevervoer, en van de visserij- en
aquacultuursectoren, en ook het behoud, bescherming en verbetering van het milieu (inclusief
de weerstand tegen effecten van klimaatverandering) behoren volgens artikel 5 lid 2 tot de
voornaamste doelstellingen die lidstaten via hun maritieme ruimtelijke plannen dienen te
beogen.
De richtlijn verankert via artikel 9 ook de mogelijkheden voor publieksparticipatie “door alle
belanghebbende partijen te informeren en door de relevante belanghebbenden en autoriteiten
en het publiek in kwestie in een vroeg stadium van de ontwikkeling van maritieme ruimtelijke
plannen te raadplegen.”
De slotbepalingen in artikel 15 van de richtlijn maken onder meer duidelijk dat de maritieme
ruimtelijke plannen zo snel mogelijk moeten worden vastgesteld, met 31 maart 2021 als
uiterlijke deadline.

2.3

Richtlijn 2008/56/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 17 juni 2008 tot vaststelling van een
kader voor communautaire maatregelen betreffende
het beleid ten aanzien van het mariene milieu
(Kaderrichtlijn mariene strategie)

De kaderrichtlijn mariene strategie stelt een kader vast waarbinnen de lidstaten maatregelen
dienen te nemen om uiterlijk in 2020 een goede milieutoestand van het mariene milieu te
bereiken of te behouden (artikel 1, lid 1). Een goede milieutoestand wordt hierbij als volgt
gedefinieerd onder artikel 3, lid 5: “de milieutoestand van de mariene wateren wanneer deze tot
ecologisch verscheiden en dynamische oceanen en zeeën leiden die schoon, gezond en gelet
op hun intrinsieke omstandigheden productief zijn, en wanneer het gebruik van het mariene
milieu op een duurzaam niveau is, aldus het potentieel voor gebruik en activiteiten door de
huidige en toekomstige generaties veilig stellend.” De verwezenlijking van de doelstellingen
gebeurt via operationele programma’s die de lidstaten dienen op te maken. De maatregelen in
deze operationele programma’s dienen te worden uitgewerkt met inachtneming van hun

9

Voorontwerp KB marien ruimtelijk plan 2020-2026

economische en sociale gevolgen.
Het coördineren van verschillende activiteiten in de schoot van het marien ruimtelijk plan 20202026 helpt om de cumulatieve milieueffecten van deze activiteiten te overzien en aldus bij te
dragen aan het bereiken en behouden van de goede milieutoestand zoals tot doel wordt gesteld
in de kaderrichtlijn mariene strategie.

2.4

Binnen België: Wet ter bescherming van het mariene
milieu en ter organisatie van de mariene ruimtelijke
planning in de zeegebieden onder de
rechtsbevoegdheid van België

De wet marien milieu van 20 januari 1999 werd reeds op 20 juli 2012 uitgebreid met bepalingen
inzake ruimtelijke planning op zee. Hierin werden de modaliteiten vastgelegd voor een marien
ruimtelijk plan voor de Belgische wateren en de verschillende principes die de gebruikers van
de Belgische mariene waters in acht moeten nemen (waaronder het voorzorgsprincipe, principe
van duurzaam beheer, vervuiler-betaalt-principe…). Bouwkundige, industriële, commerciële en
publicitaire activiteiten werden vergunningsplichtig, waarbij de toezegging van een vergunning
gekoppeld werd aan een milieueffectenrapport en -beoordeling. Op deze manier werd
verzekerd dat ieder individu gelijke rechten heeft voor het uitoefenen van zijn activiteiten op zee
en dat er plaats is voor de natuur.6
Deze wet definieert ‘marien ruimtelijk plan’ als “een plan dat de gewenste ruimtelijke
driedimensionale en temporele structuur van de menselijke activiteiten organiseert, op basis
van een langetermijnvisie en aan de hand van duidelijke economische, sociale en ecologische
doelstellingen. Dit plan is gericht op de coördinatie van beslissingen die een ruimtelijke impact
hebben op de zeegebieden en verzekert dat elke belanghebbende bij het proces betrokken
wordt”. Vervolgens specifieert artikel 5bis §1 de procedure voor de aanneming van een MRP
voor de Belgische zeegebieden. De procedure omvat minstens (1) een planningsproces; (2)
een openbaar onderzoek; (3) een strategisch milieueffectenrapport (S-MER); (4) een
wijzigingsprocedure. Het MRP dient te worden opgesteld volgens volgende structuur, bepaald
door artikel 5bis §4:

6

SALV, Advies ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het marien ruimtelijk plan 2013-2019, Brussel,
2013.
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(1) een ruimtelijke analyse van de Belgische zeegebieden;
(2) een langetermijnvisie betreffende het ruimtelijk gebruik van de Belgische zeegebieden;
(3) duidelijke economische, sociale, milieu- en veiligheidsdoelstellingen in de vorm van
effectieve doelstellingen met indicatoren die een betrouwbare aanwijzing vormen voor het
bereiken van de gewenste doelstelling of van een gewenste gedragswijziging;
(4) maatregelen, instrumenten en acties tot uitvoering van het MRP.

3

Relatie tussen de langetermijnvisie Noordzee
2050 en het marien ruimtelijk plan 2020-2026

In 2017 ging zowel het herzieningsproces voor het MRP als de ontwikkeling van een
langetermijnvisie Noordzee 2050 van start. Onderstaande tabel vat de belangrijkste
gelijkenissen en verschilpunten samen.

Tabel 1. Verhouding langetermijnvisie Noordzee 2050 vs. marien ruimtelijk plan 2020-2026

Bron: Kabinet Philippe De Backer, Langetermijnvisie Noordzee 2050, Brussel, 20 december 2017, 8.

In de langetermijnvisie Noordzee 2050 wordt aangegeven dat de interactie tussen beide
processen van cruciaal belang is om een concrete uitvoering op het terrein te realiseren. Daarbij
dient de langetermijnvisie als richtinggevend document met doelstellingen en randvoorwaarden
op lange termijn, terwijl het marien ruimtelijk plan op zijn beurt een ruimtelijke invulling geeft aan
deze doelstellingen en randvoorwaarden en een stapsgewijs instrument wil zijn om de
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geïntegreerde langetermijnvisie te realiseren.7
De langetermijnvisie Noordzee 2050 gaat uit van drie kernprincipes, met name:
(1) natuurlijkheid als basisrandvoorwaarde voor de ontwikkeling van het BNZ in al zijn
dimensies;
(2) blauwe economie en innovatie, waarbij ook in 2050 het BNZ belangrijke gebruiksfuncties
blijft aanbieden om maatschappelijk welzijn te ondersteunen;
(3) meervoudig ruimtegebruik is tegen 2050 de norm voor alle ruimtegebruik binnen het
BNZ.
Een traject met drie kernwerkgroepen rond deze drie principes, waarbij telkens zes transversale
thema’s in beschouwing werd genomen, resulteerde in drie eindverslagen over de
respectievelijke principes. Die eindrapporten vormden de basis voor het uiteindelijke
visiedocument Noordzee 2050.8

4

Voorwerp van advies

4.1

Overzicht van de documenten

Het voorontwerp marien ruimtelijk plan 2020-2026 bestaat uit volgende documenten:

7

Kabinet Philippe De Backer, Langetermijnvisie Noordzee 2050, Brussel, 20 december 2017, 9.

8

Ibidem, 10-17; de transversale thema’s, die in elk van de kernwerkgroepen de leidraad vormden, zijn:
duurzaamheid, onderzoek en ontwikkeling, governance, safety & security, land-zee-interactie en
grensoverschrijdend denken.
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De eigenlijke voorontwerptekst van het KB tot vaststelling van het MRP 2020-2026, waarin
verschillende zones met coördinaten worden afgebakend en randvoorwaarden voor
activiteiten binnen deze zones worden gespecifieerd;
Bijlage 1. Ruimtelijke analyse van de zeegebieden;
Bijlage 2. Langetermijnvisie, doelstellingen, indicatoren en ruimtelijke beleidskeuzes: op
basis van de langetermijnvisie tot 2050 worden in deze bijlage de doelstellingen bepaald
voor het MRP 2020-2026, waar mogelijk vergezeld van indicatoren en verduidelijkt via het
uitschrijven van de ruimtelijke beleidskeuzes;
Bijlage 3. Acties tot uitvoering van het marien ruimtelijk plan: deze bijlage biedt een
overzicht van acties die de overheid binnen de planperiode tot 2026 wenst uit te voeren met
het oog op de realisatie van economische, sociale, milieu- en veiligheidsdoelstellingen en de
visie zoals verduidelijkt in bijlage 2;
Bijlage 4. Kaarten9
Een strategische milieubeoordeling van het ontwerp marien ruimtelijk plan, uitgevoerd door
Arcadis.10

4.2

Overzicht van het voorontwerp KB

Het voorontwerp KB bestaat uit 33 artikels, onderverdeeld in drie hoofdstukken:
Hoofdstuk 1. Definities en bepalingen betreffende het bindend karakter (artikels 2-5)
Dit hoofdstuk omvat een verduidelijking van verschillende begrippen (zoals onder meer
bodemberoerende, alternatieve bodemberoerende, klassieke bodemberoerende en nietbodemberoerende visserijtechnieken, kustvisserij, …), die verder in de voorontwerptekst
regelmatig terugkeren. Tevens wordt in dit hoofdstuk verwezen naar bijlagen 1, 2 en 3. Artikel 3
verduidelijkt dat bijlage 1 Ruimtelijke analyse van de zeegebieden als informatief deel bij het
voorontwerp KB wordt vastgesteld. In artikels 4 en 5 volgt de bepaling dat respectievelijk bijlage
2 Langetermijnvisie, doelstellingen, indicatoren en ruimtelijke beleidskeuzes en bijlage 3 Acties
tot uitvoering van het marien ruimtelijk plan bindend zijn voor de federale overheid.
Hoofdstuk 2. Zonering en randvoorwaarden (artikels 6-23)
Dit hoofdstuk bestaat uit 16 afdelingen, waarin specifieke zones met hun gebruiksvoorwaarden
worden omschreven, van coördinaten voorzien en geografisch weergegeven aan de hand van
de kaarten in bijlage 4.11

9

Zie bijlagen bij dit advies.

10

Arcadis is een internationale onderneming die advies-, ontwerp-, ingenieurs- en managementdiensten levert op
gebieden, infrastructuur, water, milieu en gebouwen: https://www.arcadis.com/nl-be/belgie/.

11

De kaarten zijn opgenomen als bijlagen bij dit advies.
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Tabel 2. Overzicht van de verschillende afdelingen en artikels in hoofdstuk 2 met verwijzing
naar de betreffende kaart uit bijlage 4.
Tabel 3

Eronder ressorterende
artikel(s)
Titel kaart
Kaart 1. Goede milieutoestand en
1 Goede milieutoestand
Artikel 6
natuurbeschermingsgebieden
Kaart 1. Goede milieutoestand en
2 Natuurbeschermingsgebieden
Artikel 7
natuurbeschermingsgebieden
3 Energie, kabels en pijpleidingen
Artikels 8, 9
Kaart 2. Energie, kabels en pijpleidingen
Kaart 3. Scheepvaart, havenontwikkeling en
4 Scheepvaart
Artikel 10
baggerstorten
Kaart 3. Scheepvaart, havenontwikkeling en
5 Baggerstorten
Artikel 11
baggerstorten
Kaart 3. Scheepvaart, havenontwikkeling en
6 Havenontwikkeling
Artikel 12
baggerstorten
7 Zeevisserij en aquacultuur
Artikels 13, 14
Kaart 4. Zeevisserij en aquacultuur
8 Zand- en grindontginning
Artikel 15
Kaart 5. Zand- en grindontginning
Kaart 6. Zeewering, meetpalen, wetenschappelijk
9 Zeewering
Artikel 16
onderzoek en cultureel erfgoed
10 Militair gebruik
Artikel 17
Kaart 7. Militair gebruik
11 Munitiestortplaats
Artikel 18
Kaart 4. Zeevisserij en aquacultuur
Kaart 6. Zeewering, meetpalen, wetenschappelijk
12 Wetenschappelijk onderzoek
Artikel 19
onderzoek en cultureel erfgoed
13 Recreatieve activiteiten
Artikel 20
Kaart 6. Zeewering, meetpalen, wetenschappelijk
14 Meetpalen, radars en masten
Artikel 21
onderzoek en cultureel erfgoed
Kaart 6. Zeewering, meetpalen, wetenschappelijk
15 Cultureel erfgoed
Artikel 22
onderzoek en cultureel erfgoed
16 Commerciële en industriële zones Artikel 23
Kaart 8. Commerciële en industriële activiteiten

Afdeling Titel afdeling

Bron: SALV-secretariaat op basis van Voorontwerp van koninklijk besluit, 6-42.

Hoofdstuk 3. Wijzigings- en slotbepalingen (artikels 24-33)

4.3

Zonering en randvoorwaarden met specifieke
vermelding van de beroeps- en/of recreatieve visserij

Over de beroepsvisserij stelt het voorontwerp KB MRP 2020-2026 in afdeling 7, artikel 13 dat
‘de professionele zeevisserij […] overal toegelaten [wordt]’, onder voorbehoud van bepalingen
opgenomen in het KB van 11 april 2012 tot instelling van een veiligheidszone rond de
kunstmatige eilanden, installaties en inrichtingen voor de opwekking, opslag en transmissie van
energie uit hernieuwbare bronnen in de zeegebieden onder Belgische rechtsbevoegdheid en
met uitzondering van beperkingen opgenomen in artikels 6, 18 en 19 §3 van het voorliggende
voorontwerp KB.
Met het oog op het behoud van de bodemintegriteit en het bereiken van de goede
milieutoestand bakent artikel 6 §1 vier zones af met ruimtelijke voorschriften voor bepaalde
visserijtechnieken (cf. kaart 1, zie bijlagen):
Zone 1: binnen deze zone is het verboden visserijactiviteiten te verrichten met
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bodemberoerend vistuig. Het verbod geldt niet voor actieve vissersvaartuigen die
visserijactiviteiten hebben verricht in deze zone op [datum van de inwerkingtreding van dit
KB], op voorwaarde dat bomen met wielen (rolsloffen) worden geïntegreerd en dat de
garnaalvisserij gebruik maakt van zeeflappen.
Zone 2: het is in deze zone verboden te vissen met bodemberoerend vistuig. Er wordt voor
bodemberoerende vistuigen die op [datum van de inwerkingtreding van dit KB] in gebruik
waren, een overgangsperiode van drie jaar vanaf die datum voorzien waarbinnen zij nog
toegelaten zullen worden. Het testen van alternatief zeebodemberoerend vistuig is in deze
zone toegestaan in het kader van een specifieke vergunningsprocedure inzake
wetenschappelijke onderzoeksprojecten.
Zone 3: visserijactiviteiten met bodemberoerend vistuig zijn in deze zone verboden, met
uitzondering van Deense zegens.
Zone 4: een gelijkaardig verbod als in zone 3 geldt ook in deze zone. Zone 4 krijgt wel een
overgangsperiode van drie jaar zoals in zone 2 toebedeeld en ook het testen van alternatief
zeebodemberoerend vistuig zoals in diezelfde zone toegestaan.
Deze vier zones, die reeds in het lopende MRP 2014-2020 opgenomen zijn, zijn echter
voorwaardelijk. De maatregelen kunnen slechts in werking treden na goedkeuring vanuit de
voorziene Europese procedure binnen het kader van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid
(GVB). Na onderhandelingsrondes tussen België, Nederland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk,
Duitsland en Denemarken werd een Joint Recommendation met betrekking tot deze zones en
de erin toegelaten visserijtechnieken overgemaakt aan de Europese Commissie. Pas na
goedkeuring door het Europese Parlement kan de Europese Commissie de Joint
Recommendation omvormen tot een Delegated Act.12 Het Parlement heeft vooralsnog zijn
goedkeuring geweigerd, waardoor de Delegated Act en dus de maatregelen in de betreffende
zones niet in werking kunnen treden. Als reden haalt het Parlement onder meer aan dat (1) het
Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de Visserij (WTECV) enkele
bedenkingen formuleerde met betrekking tot de effectiviteit van de voorgestelde maatregelen
voor beschermde soorten en habitats en bodemintegriteit, en bij de data waarop de rapportering
van de visserijactiviteiten in kwestie was gebaseerd, (2) het niet kwantitatief kunnen uitdrukken
van de hoeveelheid vissersvaartuigen die zouden toegelaten worden, een impact kan hebben
op de effectiviteit van de voorgestelde maatregelen, (3) de definitie van ‘alternatieve
bodemberoerende visserijtechnieken’ verdere verduidelijking nodig heeft en (4) deze
alternatieve technieken mogelijks een grotere impact hebben dan andere, deels verboden
technieken zoals de Deense en Schotse zegens.13

12

De voorgestelde Delegated Act: C(2018) 1194 final, Commission Delegated Regulation (EU) amending Delegated
Regulation (EU) 2017/118 establisching fisheries conservation measures for the protection of the marine
environment in the North Sea, Brussel, 2018.

13

Voor de verantwoording van de verwerping van de voorgestelde gedelegeerde handeling door het Europese
Parlement, zie: http://www.europarl.europa.eu/oeil-mobile/summary/1539816?t=e&l=en.
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Nog in artikel 6 bepaalt §2 dat de visserij binnen de zone van 4,5 zeemijlen van de kust
(gemeten vanaf de basislijn) kan beperkt worden om de instandhouding en beheer van de
visbestanden veilig te stellen conform de voorwaarden die bepaald zullen worden binnen de
toepasselijke Europese procedures. Deze bepaling houdt in dat in plaats van de huidige 3
mijlszone 4,5 mijl uit de kust exclusief zou voorbehouden worden voor de activiteiten van de
kustvisserij.14 Vissersvaartuigen van het Klein Vlootsegment type eurokotter (met maximaal 221
kW motorvermogen en tonnenmaat >70 BT) zullen, met andere woorden, slechts vanaf 4,5
nautische mijl uit de kust visserijactiviteiten kunnen ontplooien. Het lopende MRP 2014-2020
nam in het licht van de afbakening van een 4,5-mijlszone reeds volgende bepaling op:
Om de bodemintegriteit te garanderen wordt de visserij binnen de zone van 4,5
zeemijlen van de kust verboden voor de vissersvaartuigen met een bruto
tonnenmaat van meer dan 70. Deze zone wordt gemeten vanaf de basislijn
vanwaar de breedte van de territoriale zee van België wordt bepaald.
Bron: Koninklijk besluit tot vaststelling van het marien ruimtelijk plan, Brussel, 2014, artikel 6 §3; (onze cursivering
SALV).

Activiteiten die de bodem beroeren, waaronder bodemberoerende visserij, zijn tevens verboden
binnen de gesloten munitiestortplaats “Paardenmarkt”, zoals gestipuleerd wordt in artikel 18
(kaart 4, zie bijlagen).
De zone die afgebakend wordt als referentiegebied voor de kalibratie en de kwaliteitsevaluatie
van meettoestellen (kaart 6, zie bijlagen) wordt gevrijwaard van bodemberoerende activiteiten
(en dus van bodemberoerende visserij) met uitzondering van het plaatsen van
wetenschappelijke apparatuur in functie van het gebied (artikel 19 §3).
Recreatieve visserij is volgens artikel 20 §2 enkel toegelaten met niet-bodemberoerende
technieken in de speciale zone voor natuurbehoud ‘Vlaamse Banken’, met uitzondering van
bodemberoerende technieken die voortgetrokken of -geduwd worden door de mens of door het
paard. Individuele toelatingen voor bestaande recreatieve bodemberoerende garnaalvisserij kan
door de minister verleend worden op voorwaarde dat de aanvrager kan aantonen dat hij
minstens drie jaar actief is. Zulke toelating laat de aanvrager toe om maximum tien keer per jaar
uit te varen en is geldig voor een periode van maximaal zes jaar.

4.4

Zonering en randvoorwaarden voor aquacultuur op
zee (maricultuur)

Het voorontwerp KB MRP 2020-2026 verbindt de toelating tot de uitbouw van aquacultuur op
zee met de zones voor de winning van hernieuwbare energie (windmolenparken). Zo vermeldt
artikel 14 §1 dat aquacultuur toegelaten wordt in de Oostelijke zone (cf. kaarten 2 en 4, zie
bijlagen), die bestemd is voor de toekenning van domeinconcessies voor de bouw en exploitatie

14

Het kustvisserssegment van de commerciële vissersvloot bestaat uit alle vissersvaartuigen uit de ‘officiële lijst der
Belgische vissersvaartuigen’ die een motorvermogen hebben van 221 kW (300 pk) of minder, een tonnenmaat
van hoogstens 70 BT en die zeereizen ondernemen van maximaal 48 uur: MB tot uitvoering van het BVR 16
december 2005; zie ook SALV-analyse Problematiek in de Vlaamse visserij.
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van installaties voor de productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen en voor de
toekenning van domeinconcessies voor de bouw en exploitatie van installaties voor de
transmissie van elektriciteit. Er worden wel enkele voorwaarden aan verbonden: (1) de
concessiehouder van het windmolenpark geeft zijn akkoord; (2) de aquacultuur vermindert het
eutrofiëringsniveau binnen de concessiezone; (3) een controlezone kan door de concessie/vergunningverlenende minister gevrijwaard worden binnen de afgebakende zone, als referentie
voor de situatie zonder aquacultuuractiviteit.
In zone Noordhinder Noord is aquacultuur en passieve visserij toegelaten op voorwaarde dat
het eutrofiëringsniveau door de aquacultuur vermindert en met de bepaling dat eveneens een
controlezone kan worden gevrijwaard door de bevoegde minister als referentiezone (cf. artikel
14 §2, cf. kaarten 2 en 4, zie bijlagen).
Onder dezelfde voorwaarden behoort aquacultuur en passieve visserij tevens tot de toegelaten
activiteiten in zone Noordhinder Zuid en Fairybank, weliswaar met toevoeging van de bepaling
dat deze activiteiten een natura 2000-toelating hebben bekomen, voor zover ze aan deze
procedure zouden onderworpen zijn (artikel 14 §3, cf. kaarten 2 en 4, zie bijlagen).

4.5

Afbakening van zones met specifieke doeleinden:
energiewinning, baggerstortplaatsen en commerciële
en industriële activiteiten

Het voorontwerp KB MRP 2020-2026 voorziet enkele bijkomende zones voor hernieuwbare
energie (221 km²) en voor commerciële en industriële activiteiten (80 km²). Bovendien worden
er bijkomende zones ten westen en oosten van de haven van Zeebrugge afgebakend voor de
toekomstige vervanging van baggerstortzone S1 (i.e. cirkelvormige stortzone met grootste
diameter, kaart 3, zie bijlagen).
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Advies
1

Algemene bemerkingen

[1]
De SALV erkent de noodzaak van een marien ruimtelijk plan (MRP) en apprecieert
de contacten en de verschillende overlegmomenten met de bevoegde autoriteiten in de
aanloop naar het nieuwe MRP. In overeenstemming met zijn advies over het lopende MRP
bevestigt de raad dat een ruimtelijke ordening op zee in de vorm van een vastgesteld plan
transparantie en duidelijkheid creëert voor alle betrokkenen en het een verdere sluipende
besluitvorming over ruimte-invulling op zee beperkt.15
[2]
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 immers tal van nieuwe activiteiten voorzien (onder meer bijkomende zones voor
energiewinning, baggerstortzones en zones voor commerciële en industriële activiteiten), die
ruimte zullen nodig hebben. Dit zal een impact hebben op de aanwezige activiteiten en de
fauna en flora. De kans is groot dat ook de visserij betrokken wordt en dat de sector in deze
gebieden geleidelijk aan wordt uitgesloten. De geïntegreerde impactanalyse vermeldt immers
dat “het […] mogelijk [is] dat sommige sectoren (bvb. de visserijsector) door de aanneming en
de uitvoering van het marien ruimtelijk plan in een minder gunstige situatie zullen belanden. Dit
door de toename van ruimtelijke claims.”16 De nieuwe activiteiten dreigen de recente
inspanningen van de visserijsector, om de visbestanden te verbeteren en de visserij tot op een
stabiel en duurzaam niveau te brengen (zoals tot uiting komt in de nieuwe erkenning van
Visserij Verduurzaamt en de bijhorende Valduvis-tool, die de duurzaamheidsinspanningen in
cijfers uitdrukt),17 teniet te doen.
[3]
Koppel aan de vergunningsprocedure een verplicht VER (visserijeffectenrapport).
Volgens de raad dient in de vergunningsprocedure van elke nieuwe of uitbreidende activiteit
een verplicht VER te worden opgenomen dat de bevoegde overheid gidst in de richting van het
al dan niet toekennen van de betreffende vergunning. De raad wijst erop dat het invoeren van
een impactanalyse in vergunningsprocedures één van de unanieme conclusies was van de
werkgroep ‘Meervoudig ruimtegebruik’ in het door staatssecretaris De Backer opgezette proces
in de richting van de langetermijnvisie Noordzee 2050.18 De staatssecretaris dient de conclusies
van zijn eigen bevraging nu te integreren in het MRP. Het voorgestelde VER laat zich volgens

15

SALV, Advies ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het marien ruimtelijk plan 2013-2019, 15.

16

Kabinet Philippe De Backer, Geïntegreerde impactanalyse bij voorontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling
van het marien ruimtelijk plan voor de periode van 2020-2026, Brussel, 2018, 1.

17

‘Visserij Verduurzaamt’ is een verduurzamingstraject van de Belgische visserijvloot, waarvan de erkenning aan
reders wordt verleend indien aan een basisnorm wordt voldaan en een engagementsverklaring wordt
onderschreven; ‘Valduvis’ staat voor ‘Valorisatie van duurzaam gevangen vis’ en is een tool door ILVO ontwikkeld
om op basis van veertien indicatoren de duurzaamheidsinspanningen op ecologisch, sociaal en economisch vlak
binnen de visserij te meten, zie: https://valduvis.be/nl/.

18

Werkgroep meervoudig ruimtegebruik, Eindverslag werkgroep meervoudig ruimtegebruik, s.l., s.d.
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de raad als volgt kenschetsen:
Uit het VER moet blijken of een nieuwe of uitbreidende activiteit een negatieve impact heeft
op de visserij, hoe groot die impact wel is en hoe de negatieve gevolgen al dan niet
geremedieerd kunnen worden. Indien de negatieve gevolgen dermate groot zijn dat ze niet
op een redelijke manier ondervangen kunnen worden, dient de vergunning geweigerd.
Het VER mag zich niet enkel richten op het effect van de te onderzoeken activiteit op de
visserij, maar dient rekening te houden met het cumulatief effect van de te onderzoeken
activiteit in combinatie met alle andere aanwezige activiteiten op de hele visserijsector.
Dit VER wordt uitgevoerd op kosten van de vergunningsaanvrager.
[4]
Aanvullend op de bepleite vergunningsplicht met VER in het hele BNZ19 vraagt de
SALV 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-netwerk20 en de munitiestortplaats “Paardenmarkt”. Het
voorontwerp KB MRP 2020-2026 voorziet in het inplannen van enkele bijkomende
baggerstortzones. Ondanks analyses van de milieu-impact van stortactiviteiten leert een
bevraging van garnaalvissers dat hun activiteiten door de bestaande stortzone ten noorden van
Zeebrugge gefnuikt worden.21 Zij vrezen bovendien dat het voorzien van meer gebieden binnen
de zesmijlszone voor baggerstortingen (in het bijzonder het gebied ten westen van Zeebrugge)
de doodsteek kan betekenen voor heel wat rederijen. Daarom stuurt de SALV niet alleen aan
op zo veel mogelijk open ruimte voor een zo duurzaam mogelijke visserij in het algemeen (cf.
adviespunten [2] en [3]), maar tevens op de geografische afbakening van een specifieke
zesmijlszone voorbehouden voor beroepsvisserij in het bijzonder. De raad begrijpt dat in het
ontwerp MRP 2020-2026 heel wat ruimte is ingetekend voor andere activiteiten in de
betreffende zone en dat zijn verzoek een verregaande aanpassing van de huidige versie met
zich zou kunnen meebrengen. 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.
[5]
De SALV twijfelt aan de realiseerbaarheid van de uitbreiding van de zone, waar
exclusief het kustvisserssegment van de commerciële vissersvloot actief mag zijn, door
de Europese context. De raad stelt vast dat wordt afgestapt van dit principe, zoals tijdens
de openbare overlegvergadering op 9 juli 2018 werd bekendgemaakt.
[6]
De SALV vraagt om bij de verdere herwerking van het voorontwerp KB marien
ruimtelijk plan 2020-2026 als adviesorgaan verder betrokken te worden.

19

Belgisch deel van de Noordzee.

20

I.e. correcte uitvoering van een passende beoordeling zoals voorzien in de ‘Natura 2000’-regelgeving.

21

Van Hoey, Gert et al., Studie met betrekking tot de opvolging van de bagger stortproef in functie van de
garnaalvisserij, 38-39.
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2

Specifieke bemerkingen
Afdeling 1 Goede milieutoestand

[7]
De raad wenst de bepalingen van het huidige MRP betreffende de afbakening van
vier zones gericht op het behoud van de bodemintegriteit en het bereiken van de goede
milieutoestand zonder meer te behouden. Het huidige MRP 2014-2020 omvat volgende
bepalingen in artikel 6 §1 omtrent de afbakening van deze vier zones:
“Art. 6. § 1. De zeevisserij wordt in geen enkel gebied verboden maar er worden deelzones
afgebakend met ruimtelijke voorschriften wat visserijtechnieken betreft. Met het oog op het
bereiken van de goede milieutoestand worden binnen de Belgische zeegebieden vier zones
aangeduid om de bodemintegriteit te behouden :
1° Binnen de zone, op het plan aangeduid als zone 1, met als coördinaten (in projectie WGS
84) :
1° 51.09469 N 2.54140 O
2° 51.14990 N 2.49385 O
3° 51.22609 N 2.70173 O
4° 51.17053 N 2.75699 O
geldt dat de bestaande kustvisserij alle visserij-activiteiten kan voortzetten op voorwaarde dat er
rolsloffen worden toegepast op het vistuig. Voor de garnaalvisserij is de zeeflap verplicht.
Bestaande vaartuigen kunnen worden vervangen. Nieuwe vaartuigen mogen het gebied
bevissen met niet-bodemberoerende technieken.
2° Binnen de zone, op het plan aangeduid als zone 2, met als coördinaten (in projectie WGS
84) :
1° 51.22179 N 2.72067 O
2° 51.26197 N 2.68164 O
3° 51.31412 N 2.82199 O
4° 51.27949 N 2.87263 O
geldt dat enkel niet-bodemberoerende visserijtechnieken en het uittesten van alternatieve
bodemberoerende visserijtechnieken toegelaten zijn. Er is een overgangsperiode van drie jaar
ingesteld waar bestaande visserijtechnieken in de zone nog zijn toegelaten.
3° Binnen de zone, op het plan aangeduid als zone 3, met als coördinaten (in projectie WGS
84) :
1° 51.42224 N 2.58086 O
2° 51.45833 N 2.52708 O
3° 51.48834 N 2.45091 O
4° 51.51663 N 2.48007 O
5° 51.48100 N 2.57800 O
6° 51.44485 N 2.63069 O
geldt dat enkel niet-bodemberoerende visserijtechnieken toegelaten zijn.
4° Binnen de zone, op het plan aangeduid als zone 4, met als coördinaten (in projectie WGS
84) :
1° 51.39540 N 2.51862 O
2° 51.42010 N 2.49147 O
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3° 51.44974 N 2.41779 O
4° 51.48821 N 2.45186 O
5° 51.45833 N 2.52708 O
6° 51.42224 N 2.58086 O
geldt dat enkel niet-bodemberoerende visserijtechnieken en het uittesten van alternatieve
bodemberoerende visserijtechnieken toegelaten zijn. Deze zones worden grafisch
weergegeven in bijlage 4, kaart 1.”22
Afdeling 2 Natuurbeschermingsgebieden
[8]
Visserij dient in de speciale zones voor natuurbehoud expliciet te worden
toegestaan mits – zoals voor alle andere activiteiten en constructies – een correct
doorlopen procedure inzake passende beoordeling binnen de ‘Natura 2000’-regelgeving
(kaart 1, zie bijlagen). De SALV vraagt deze bepaling toe te voegen in afdeling 2, artikel 7 §6.
Afdeling 3 Energie, kabels en pijpleidingen
[9]
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
Noordhinder Zuid te vrijwaren van vaste constructies (cf. ‘bewerkte kaart’ in bijlage). De
SALV stelt vast dat bijkomende zones worden afgebakend voor energiewinning op zee. De raad
vreest echter dat het insluitende effect van de nieuwe zones voor hernieuwbare energie op de
kust de vismigratie zal beknotten en vraagt dat de uiteindelijke beslissing het resultaat van het
betreffende onderzoek volgt.
Afdeling 5 Baggerstorten
[10] Schrap de voorziene stortzones ten noordwesten van Zeebrugge (in het bijzonder
de stortlocaties O1, O2, O4 en A3, zie ‘kaart met specifieke locatie voorgestelde stortzones’ in
de bijlagen). Zonder zekerheid over het langetermijneffect van baggerstortingen in deze zones
en gezien de veiligheidsrisico’s voor vissers in stortzones pleit de SALV voor de toepassing van
het voorzorgsbeginsel en aldus voor het verbieden van baggerstorting in deze voor de
garnaalvisserij belangrijke zones. Een studie van ILVO geeft geen eenduidig antwoord op het
langetermijneffect van baggerstorting op de (garnaal)visserij in het betreffende gebied. De
studie wijst wel op de veiligheidsrisico’s voor garnaalvissers in de stortlocaties en geeft aan dat
“het aangewezen [is] dat baggerstortlocaties niet gesitueerd worden in belangrijke zones voor
de garnaalvisserij.”23 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.

22

Koninklijk besluit tot vaststelling van het marien ruimtelijk plan, Brussel, 2014, artikel 6 §1.

23

Van Hoey, Gert et al., Studie met betrekking tot de opvolging van de bagger stortproef, 5-6.
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Afdeling 7 Zeevisserij en aquacultuur
[11] De raad vraagt naar analogie met adviespunt [4] om de visserijsector expliciet te
betrekken bij het inplannen van nieuwe en uitbreidende activiteiten (inclusief
proefeilanden, energie-atollen…).
[12] Voorzie 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. Wanneer immers grotere en
efficiëntere windmolens in de daartoe voorbehouden zones zouden worden geïnstalleerd,
waarbij de onderlinge afstand tussen de windmolens sterk vergroot, maakt dit dat visserij er niet
per definitie hoeft uitgesloten te worden.
Afdeling 12 Wetenschappelijk onderzoek
[13] 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.
[14] 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
(artikel 19 §5).
Afdeling 16 Commerciële en industriële zones
[15] Definieer helder en ondubbelzinnig ‘commerciële en industriële activiteiten’ en
maak duidelijk dat visserij zich niet tot deze zones dient te beperken.
[16] De raad stelt vast dat de commerciële en industriële zones A, B, C, E en
grotendeels D overlappen met de natuurbeschermingsgebieden (cf. kaarten 1 en 8, zie
bijlagen), waar commerciële en industriële activiteiten zonder Natura-2000-toelating verboden
zijn.
[17] De SALV is van mening dat aan het uitvoeren van commerciële en industriële
activiteiten een integrale impactanalyse – milieueffectenrapport en visserijeffectenrapport zoals in adviespunt [3] – moet voorafgaan.
[18] De raad bepleit dat in de specifieke zesmijlszone voorbehouden voor
beroepsvisserij (gemeten vanaf de basislijn; cf. adviespunt [4]) geen vaste constructies
worden opgezet.
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