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Lijst met afkortingen 
• BDNZ:  Belgisch Deel vaan de Noordzee 
• BMM:  Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het 

                     Schelde-estuarium 
• BSAP:  Baltic Sea Action Plan 
• CEP:  Caspian Environment Programme 
• EBM:  Ecosystem-based management, ecosysteembenadering 
• EEZ:  Exclusief Economische Zone 
• EIA:   Environmental Impact Assessment 
• GBKG: Geïntegreerd Beheer van Kustgebieden 
• GES:  Good environmental status, goede milieutoestand 
• GVB:  Gemeenschappelijk Visserijbeleid 
• HELCOM:  Helsinki Commissie 
• ICZM:  Integrated Coastal Zone Management 
• IMO:  International Maritime Organisation 
• LME:  Large marine ecosystem 
• MARPOL:  Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen 
• MASPNOSE: Maritime Spatial Planning in the North Sea 
• MEB:  Milieueffectenbeoordeling 
• MER:  Milieueffectenrapport 
• MPA:  Marine Protected Area, mariene beschermde gebieden 
• MRP: Mariene ruimtelijke planning of marien ruimtelijk plan 
• MSP:  Marine Spatial Planning 
• NGO:  Niet-gouvernementele organisatie 
• NOAA:  US National Oceanic and Atmospheric Administration 
• OSPAR:  Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het 

                     noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan 
• PISCES: Partnerships Involving Stakeholders in the Celtic Sea Ecosystem 
• PSSA:  Bijzonder gevoelige zeegebieden 
• RAMSAR:  Overeenkomst inzake watergebieden van internationale betekenis, in 

                     het bijzonder als verblijfplaats voor watervogels 
• RFMO:  Regionale Organisatie voor Visserijbeheer 
• SBZ-H: Speciale beschermingszone Habitatrichtlijn 
• SBZ-V:  Speciale beschermingszone Vogelrichtlijn 
• SEA:  Strategic Environmental Assessment 
• SMB:  Strategische milieubeoordeling 
• SOLAS:  Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee 
• SwAM:  Swedish Agency for Marine and Water Management 
• TZ:   Territoriale zee 
• UNCLOS:  VN-Zeerechtenverdrag 
• UNECE:  United Nations Economic Commission for Europe 
• UNEP:  United Nations Environment Programme 
• UNESCO:  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
• WWF:  World Wide Fund for Nature 
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1. Inleiding 

Met steeds grotere regelmaat waagt de mens zich aan nieuwe projecten op zee. In het 
vooruitzicht van toekomstige uitdagingen zoals duurzame energievoorziening en behoud van 
biodiversiteit blijkt de zee heel wat mogelijkheden te bieden. Uiteraard is het belangrijk om 
op voorhand voorzorgen te treffen opdat allerlei grootse aspiraties tot succes zouden kunnen 
leiden.  

Langzamerhand is er bij vele ontwikkelde zeevoerende landen een consensus gegroeid rond 
de behoefte om de activiteiten op zee in kaart te brengen door gebruik te maken van mariene 
ruimtelijke planning (MRP). Initiatieven op dit vlak ontkiemden reeds tientallen jaren 
geleden, maar kennen sinds het nieuwe millennium een echte doorbraak. De laatste jaren is in 
Europa de ontwikkeling in een stroomversnelling gekomen. België vervult als het ware een 
voortrekkersrol door de ontwikkeling van het Marien Ruimtelijk Plan. 

De principes uit ruimtelijke planning op het land inspireren de ontwikkeling van planning op 
zee. Wegens de bijzondere fysische en juridische eigenschappen van de zeegebieden zijn 
uitbreidingen van bestaande wetgevende instrumenten, alsook nieuwe initiatieven nodig om 
een institutioneel en juridisch kader te geven aan MRP. 

Academici en professionelen uit de maritieme sector hebben het startschot voor MRP gegeven 
door allerlei theoretische modellen te ontwikkelen die konden bepalen wat vereist was voor 
MRP. Aangezien MRP geboren is uit de bezorgdheid om de achteruitgang van het mariene 
milieu, was het belangrijk om milieuoverwegingen waarde te geven in het 
besluitvormingsproces. De ecosysteembenadering kan de nieuwe economische eisen plaatsen 
in de context van een duurzame ontwikkeling.  

De uitdaging van MRP is om grenzen te doorbreken. Zeegebieden zijn op artificiële wijze 
ingedeeld op papier. De ecosystemen die de werking van de zee bepalen beginnen of eindigen 
niet aan deze juridische zeegrenzen. De romantische idee van de ‘vrije zee’ komt steeds meer 
onder druk te staan. Om een tragedy of the commons te voorkomen moet de mens 
verantwoordelijkheid opnemen. Men moest dus al gauw manieren vinden om samen te 
werken aan gemeenschappelijke doelen. Hierbij trachten verscheidene internationale en 
regionale organisaties, alsook de Europese Unie het platform te bieden voor overleg en 
coördinatie tussen de verschillende staten die interesse hebben in de zee.  

Wat er staat te gebeuren met de zee is geen reeks van willekeurige beslissingen die overheden 
dienen te maken. Besluitvorming gebeurt met inspraak van de betrokken maritieme spelers en 
het ruimere publiek. De zee is een dynamisch gegeven en plannen moeten zich kunnen 
aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Door de gevolgen van bepaalde keuzes en 
maatregelen op te volgen, kunnen we leren over de onderliggende processen en verbeteringen 
aanbrengen. 

Een waaier aan activiteiten vindt in verschillende lagen plaats op de zee: scheepvaart, visserij, 
zeebodemontginning, onderzeese kabels en pijleidingen,… De nadruk ligt nu ook op het 
potentieel van hernieuwbare energie op zee, ook wel ‘blauwe energie’. Al deze activiteiten 
vinden vaak tegelijkertijd plaats en moeten dus gecoördineerd worden. Allerlei sectorale 
regels worden afgevaardigd, het is aan MRP om dit allemaal te sorteren en in evenwicht te 
brengen. 
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Het maritieme aspect roept de toepassing in van regels uit o.a. het VN-Zeerechtenverdrag en 
bepalingen ontwikkeld door de IMO. Vanuit milieuoverwegingen is er de noodzaak om te 
voldoen aan de vereisten van milieueffectenbeoordeling en strategische milieubeoordeling. 
Hierbij worden supranationale bepalingen steeds belangrijker wanneer men te maken heeft 
met grensoverschrijdende invloeden of multinationale projecten. Naarmate MRP 
geïmplementeerd wordt en er steeds vaker concrete verwezenlijkingen worden geboekt i.v.m. 
activiteiten op zee, kijkt men alvast naar de rol van het individu of de NGO in het juridisch 
stelsel.  

Met deze masterproef wil ik beter begrijpen wat MRP precies inhoudt, onderzoeken welke 
principes aan de basis liggen van het ontstaan van MRP en wat essentieel is om tot goede 
planning te komen. Dit probeer ik te bereiken door studie van internationale, Europese en 
nationale (Belgische) wetgeving, alsook een uitgebreid overzicht van allerhande rechtsleer en 
wetenschappelijke artikels. Waar mogelijk, kijk ik zowel naar het verleden, het heden als de 
toekomst. 

2. Mariene ruimtelijke planning 

2.1 Wat is MRP? 

Vooreerst een uiteenzetting van wat mariene ruimtelijke planning (MRP) precies inhoudt. Een 
ontleding van de definitie, onderzoek van het gebruik van de term en een vergelijking met 
‘klassieke’ ruimtelijke ordening. Nadien het doel dat men met MRP tracht te bereiken en de 
redenen waarom het nastreven van dat doel belangrijk is. Vervolgens de manier waarop men 
aan MRP kan doen en welke principes daarbij in het vaandel gedragen worden. Tot slot kijk 
ik nader naar de territoriale afbakening en werking van MRP, alsook de 
bevoegdheidsverdeling. 

 2.1.1 Definitie 

Een definitie van UNESCO (EHLER & DOUVERE, vertaald uit het Engels): “Mariene 
ruimtelijke planning (MRP) is een publiek proces om menselijke activiteiten in mariene 
gebieden te analyseren en toe te wijzen, in tijd en ruimte, om doelen van ecologische, 
economische en sociale aard te bereiken, meestal gespecificeerd via een politiek proces”.

1
 

De MMM-wet van 20 januari 1999 houdt sinds 2012 een definitie in van een “marien 
ruimtelijk plan” en bevat gelijkaardige elementen2:  

“Marien ruimtelijk plan: 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.” 

                                                 
1 In het Engels: “Marine spatial planning (MSP) is a public process of analyzing and allocating the spatial and 
temporal distribution of human activities in marine areas to achieve ecological, economic, and social objectives 
that are usually specified through a political process” uit C. EHLER en F. DOUVERE, “Marine spatial planning: A 
step-by-step approach toward ecosystem-based management” in  IOC Manual and Guides, nr. 53, Parijs, 
UNESCO, 2009, 18, http://www.unesco-ioc-marinesp.be/ (geraadpleegd op 28 april 2015). 
2 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, B.S. 12 maart 1999, art. 2, 30°. 



 7 

 2.1.2 Marien of maritiem? 

De term ‘mariene ruimtelijke planning’ is een algemeen aanvaard internationaal concept. In 
Europees beleid echter, geniet de term ‘maritieme’ ruimtelijke planning de voorkeur. Deze 
term houdt een bewuste keuze in en legt de nadruk op de sectoroverschrijdende aanpak van 
MRP binnen de EU. ‘Maritiem’ is een ruimere term en verwijst naar alle menselijke 
activiteiten die verband houden met de zeegebieden, inclusief de bescherming van het 
mariene milieu. Volgens de vorige3 Europese Commissaris voor Maritieme Zaken en Visserij 
Maria Damanaki is ruimtelijke planning op zee niet langer enkel een zaak van het 
milieubeleid, maar ook een middel om de groei van de economie te bevorderen.4  

In Nederlandstalige bronnen is dan weer vaker sprake van ‘mariene ruimtelijke planning’, 
zoals ook het ‘Marien Ruimtelijk Plan’ in België. Voor de rest van deze masterproef maak ik 
gebruik van beide termen (marien en maritiem) of het acroniem “MRP”. 

2.2 Vergelijking met ruimtelijke ordening 

In de naam ‘maritieme ruimtelijke planning’ komt ook duidelijk het element van ‘ruimtelijke 
planning’ voor. De kenmerken van ruimtelijke planning zoals we die kennen op het land zijn 
echter niet zomaar transponeerbaar op MRP. Beide vormen van planning draaien rond het 
verzoenen van conflicterende aanspraken op ruimtegebruik, een taak die de bevoegde 
overheid op zich moet nemen. Zowel MRP als ruimtelijke ordening doen dit door middel van 
plannen en kaarten die ingedeeld worden in zones voor de gewenste activiteiten. Daarna 
volgen de processen die te maken hebben met het vergunnen van afzonderlijke projecten. 
Voor MRP is dit proces echter veel complexer, voornamelijk om drie redenen. 

Ten eerste, maritieme ruimtelijke planning is gericht op het inrichten van activiteiten in een 
driedimensionale ruimte5. Er wordt geregeld wat er zich afspeelt op het zeeoppervlak, in het 
water alsook de zeebodem. Het is ook niet ondenkbaar dat meerdere activiteiten zodanig 
worden georganiseerd dat ze dezelfde ruimte kunnen benutten.  Ruimtelijke planning op land, 
hoewel onbetwistbaar ook uitgevoerd in drie dimensies, is voor het grootste deel bekommerd 
met wat er plaats vindt op het landoppervlak.  

Ten tweede, MRP draait niet enkel om onroerende activiteiten, zoals dat bij landplanning 
meestal het geval is. Op zee maakt men onderscheid tussen de vaste plaatsgebonden 
activiteiten en flexibele, tijdelijke of verplaatsbare activiteiten. Op die manier ontstaan 
interacties tussen de activiteiten, waarbij ze ruimtelijk of temporeel (in)compatibel zullen zijn.  

                                                 
3 Sinds 2014 is Karmenu Vella de nieuwe Europese Commissaris, die naast Maritieme Zaken en Visserij nu ook 
Milieu in zijn bevoegdheidsportefeuille heeft zitten. 
4 N. SCHAEFER, “Maritime spatial planning: opportunities & challenges in the framework of the EU integrated 
maritime policy”, Journal Of Coastal Conservation 2011, nr. 15(2), 238; X., “European Union: Integration of 
spatial planning and ocean zoning”, Marine Ecosystems and Management (MEAM) 2011, nr. 4(4), 2, 
http://depts.washington.edu/meam/MEAM17.pdf (geraadpleegd op 28 april 2015) 
5 Door de constante evolutie en verandering van het mariene milieu spreekt men soms ook wel van een ‘vierde 
dimensie’. 



 8 

Ten derde, MRP speelt in op rechten van een ander type dan men bij ruimtelijke planning op 
land mee te maken heeft. Voor ruimtelijke planning op land moet men rekening houden met 
private eigendomsrechten. Zulke private rechten bestaan niet voor het zeegebied.6 De zee is 
net zoals de lucht, de rivieren en de ruimte een res communis. Ze behoren dus in principe de 
hele gemeenschap toe. Zorg dragen voor dit gemeen goed en de duurzame ontwikkeling ervan 
is in principe een bekommernis van iedereen. Zeker voor de zeegebieden van de ‘volle zee’ 
heerst er momenteel een discussie wie verantwoordelijkheid mag of zou moet opnemen.7 

Daarnaast verschilt ruimtelijke ordening van planning op zee doordat ze zijn opgekomen in 
verschillende tijden met andere politieke omstandigheden. Ruimtelijke ordening predateert 
MRP en is dan ook voornamelijk tot ontwikkeling gekomen op het nationale niveau.8 
Bovendien hadden milieuoverwegingen nog niet dezelfde wetenschappelijke grondslag en 
maatschappelijke draagkracht als vandaag. Ruimtelijke ordening werd dan ook ingezet om de 
exploitatie van de omgeving door de mens te beheren en private belangen te dienen.9 
Daartegenover staat MRP dat tot ontwikkeling komt in een meer verbonden wereld. De zee, 
als voorwerp waarover MRP zich bekommert, leent zich ook beter om supranationaal of 
tenminste via samenwerking tussen landen te worden beheerd. Hoewel veel landen eerst op 
nationaal niveau aan de slag gaan met MRP, wordt de aanzet daartoe ook wel van bovenaf 
gegeven via bv. de Europese Unie of andere internationale organisaties. 

2.3 Doel 

Initieel diende MRP vooral als een management tool voor milieubescherming (zoals de 
Australische ‘Great Barrier Reef Marine Act’ van 1975). Sindsdien is MRP uitgegroeid tot 
een beslissingsproces om menselijke activiteiten op zee af te stemmen rekening houdend met 
de impact van deze activiteiten op het mariene milieu. Dit doet men door het gebruik van de 
mariene ruimte te optimaliseren, door te streven naar duurzaam gebruik van mariene 
hulpbronnen en evenwicht te zoeken tussen sectorale belangen.10

 MRP dient niet enkel om 
transsectorale conflicten op te lossen, maar ook om grensoverschrijdende conflicten over 
gebruik van de maritieme ruimte te vermijden of te mitigeren. 

MRP heeft een doel in drie sferen. Ten eerste, economisch. Door de versnipperde regelgeving 
over het gebruik van de maritieme ruimte te ordenen in een gemeenschappelijk kader kan de 
overheid het voor zichzelf en anderen eenvoudiger maken. Vergunningsprocedures en 
beoordelingen worden duidelijker wat zou moeten leiden tot kostenbesparingen en snellere 
afhandelingen. Door verschillende opportuniteiten gezamenlijk te beschouwen en te plannen 
ontdekt men een groter economisch potentieel.  

                                                 
6 Europese Commissie, H. ACKER en S. HODGSON (eds.), “Legal Aspects of Maritime Spatial Planning”, 2008, 3-
5, http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/documentation/studies/documents/legal_aspects_msp_report_en.pdf 
(geraadpleegd op 28 april 2015) 
7 Zie C. GELDOF en N. JANSSENS, “Maritieme ruimtelijke planning. Kritische visievorming en het belang van de 
commons”, Ruimte & Maatschappij 2010, afl. 1(3), 20-39, http://www.vliz.be/en/imis?refid=199919 
(geraadpleegd op 28 april 2015). 
8 H. D. SMITH, F. MAES, T. A. STOJANOVIC en R. C. BALLINGER, ”The integration of land and marine spatial 
planning.”, Journal Of Coastal Conservation 2011, nr. 15(2), 296. 
9 H. BACKER, “Transboundary maritime spatial planning: a Baltic Sea perspective”, Journal Of Coastal 

Conservation 2011, nr. 15(2), 288. 
10 COM(2008)791 def., Mededeling van de Commissie van 25 november 2008, Routekaart naar maritieme 
ruimtelijke ordening: werken aan gemeenschappelijke principes in de EU, EurLex. 



 9 

Ten tweede, ecologisch. MRP heeft het potentieel om de bescherming van de natuur en het 
milieu de plaats te geven die het verdient in het besluitvormingsproces. De ecologische doelen 
die men stelt reiken verder dan het louter beschermen van gebieden. Als het milieu kan 
verheven worden tot een niveau waarop het weerbaar wordt, kan het via ecosysteemgoederen 
en -diensten opnieuw bijdragen aan de mens.  

Ten derde, sociaal. Het succes van MRP is afhankelijk van de manier waarop het wordt 
onthaald door het publiek en de maritieme partijen die ermee te maken zullen hebben. 
Daarom streeft men om het zodanig te construeren dat het in lijn ligt met de wensen en 
verwachtingen van de betrokkenen.11 

2.4 Waarom nood aan MRP? 

Van de 28 lidstaten van de Europese Unie hebben 23 ervan een kustlijn en moeten dus denken 
aan planning op zee. De totale oppervlakte aan zeegebieden waar de EU en de lidstaten 
jurisdictie uitoefenen is groter dan de totale landoppervlakte van de EU. De Unie heeft 
daarmee ook meteen ook het grootste maritieme territorium ter wereld.12 De mariene 
economie was in 2014 goed voor zo’n 178 miljard euro en bijna 3,5 miljoen jobs.13 Bijna de 
helft van de Europese bevolking leeft in kustgebieden, iets wat we in het kader van 
klimaatverandering en een stijgende zeespiegel niet kunnen negeren. 

Het Belgisch deel van de Noordzee (BDNZ) is met zijn 3 454 km² vrij klein i.v.m. de andere 
Europese landen, maar is op nationaal vlak toch zo groot als een gemiddelde provincie. 
Bovendien is het een druk bevaren gebied met een groot economisch potentieel en daarmee is 
het optimaal beheer ervan belangrijk op wereldschaal.14 

Het is algemeen bekend dat het niet goed gaat met het milieu, niet alleen op zee door 
problemen als vervuiling of overbevissing, maar ook in de rest van de wereld op het land. In 
de kustregio’s zijn deze twee nog nauwer verbonden. Bij beoordeling van het nut van MRP 
vergelijkt men met een nulalternatief (wat als we geen MRP hebben?). Als we niet ingrijpen 
zullen de huidige economische activiteiten ongeremd blijven ontwikkelen en groeien gelet op 
hun lucratieve aard. Door plaatsgebrek zullen er conflicten ontstaan tussen de verschillende 
activiteiten. We moeten niet enkel streven naar een status quo waarbij er geen verdere 
achteruitgang van het milieu is. We moeten verder kijken in de toekomst om het volle 
potentieel van onze planeet te ontplooien.15 

                                                 
11 J. BLAU en J. GREEN, “Assessing the impact of a new approach to ocean management: Evidence to date from 
five ocean plans”, Marine Policy 2015, afl. 56, 1. 
12 http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/documentation/facts_and_figures/index_en.htm (geraadpleegd 5 mei 2015) 
13 http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/documentation/publications/documents/poster-blue-growth-2014_en.pdf 
(geraadpleegd 5 mei 2015) 
14 M. VAN DE VELDE, M. RABAUT, C. HERMAN en S. VANDENBORRE (Ed.), Er beweegt wat op zee... Een marien 

ruimtelijk plan voor onze Noordzee, Brussel, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu, 2014, 5, http://www.vliz.be/imisdocs/publications/256317.pdf (geraadpleegd op 24 april 2015). 
15 C. EHLER en F. DOUVERE, “Marine spatial planning: A step-by-step approach toward ecosystem-based 
management”, 12. 
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Vele uitdagingen van moderne industriële landen kunnen worden verbonden aan een maritiem 
element: klimaatverandering, milieu- en natuurbescherming, internationale handel en 
transport, energie, onderzoek en innovatie, etc. De zee biedt vele kansen en mogelijke 
antwoorden op deze problemen.16 

Zowel op internationaal, Europees als nationaal niveau bestaat er reeds regelgeving voor de 
toelating van activiteiten op zee (transport, aardgas- en olieboringen, visserij, hernieuwbare 
energie). Het probleem is echter dat dit sectorale wetgevende initiatieven zijn, die weinig 
overzicht kunnen bieden op de cumulatieve effecten van deze activiteiten. Door enkel een 
beoordeling te doen voor een bijkomende activiteit op het moment dat deze aangevraagd 
wordt, kunnen er conflicten ontstaan. Er zijn twee types conflicten: tussen menselijke 
activiteiten onderling (user-user conflicts) en tussen de mens en het milieu (user-environment 

conflicts). Soms stapelen de cumulatieve effecten zich zodanig op, dat het te laat kan zijn om 
nog in te grijpen.17 

Mariene ruimtelijke planning is de ontbrekende schakel. MRP moet dienen als kaderregeling 
voor vlotte samenwerking en conflictresolutie, niet enkel tussen sectoren (horizontale 
coördinatie) maar ook tussen bestuursniveaus (verticale coördinatie).18 De planning kan 
gebeuren met inachtneming van ontwikkelingen over de span van meerdere jaren tot 
decennia, waardoor men bij het inplanten van projecten ook nodige ruimte kan laten voor de 
realisatie van een lange termijn-visie. Zo heeft men bijvoorbeeld bij het zoeken naar de 
optimale plaats voor het energie-atol voor de Belgische kust reeds rekening gehouden met de 
visie “Vlaamse Baaien 2100”. De effectieve juridische werking van een plan wordt best 
voorzien voor een beperkte periode (in België is dit 6 jaar) die toelaat om het plan te 
evalueren en bij te sturen in een nieuw ruimtelijk plan. 

2.5 Op welke manier MRP verwezenlijken? 

Academici, beleidsmakers en professionelen zowel uit de maritieme sector als uit de 
milieubescherming hebben doorheen de jaren een theoretisch kader uitgewerkt over MRP. Op 
die manier zijn er basisprincipes ontwikkeld en uitgelegd om weer te geven wat precies 
‘goede’ MRP zou moeten zijn. De principes zijn nauw verweven, waardoor er op sommige 
vlakken een overlapping bestaat. 

In de aanloop naar de Kaderrichtlijn Mariene Ruimtelijke Planning heeft de Europese 
Commissie de zogenaamde ‘MSP Roadmap’19 voorgesteld. Daarin vinden we tien 
basisprincipes van MRP. Deze zijn afgeleid en ontwikkeld uit ervaringen van de eerste 
projecten rond maritieme planning in de wereld, alsook internationale en Europese 
instrumenten. Hierna bespreek ik de meest relevante principes binnen de scope van deze 
masterproef: de ecosysteembenadering, grensoverschrijdende samenwerking en overleg, 
deelname van belanghebbenden, transparantie en evaluatie en monitoring. 

                                                 
16 N. SCHAEFER, “Maritime spatial planning: opportunities & challenges in the framework of the EU integrated 
maritime policy”, 239. 
17 C. EHLER en F. DOUVERE, “Marine spatial planning: A step-by-step approach toward ecosystem-based 
management”, 12. 
18 N. SCHAEFER, “Maritime spatial planning: opportunities & challenges in the framework of the EU integrated 
maritime policy”, Journal Of Coastal Conservation 2011, nr. 15(2), 239. 
19 COM(2008)791 def., Mededeling van de Commissie van 25 november 2008, Routekaart naar maritieme 
ruimtelijke ordening: werken aan gemeenschappelijke principes in de EU, EurLex. 
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2.5.1 Ecosysteembenadering 

Er bestaat geen wereldwijd aanvaarde definitie van ‘ecosysteembenadering’.20 Voor de 
interpretatie van bijvoorbeeld het OSPAR-verdrag wordt ‘ecosysteembenadering’ wel 
verstaan als “het geïntegreerd beheer van de menselijke activiteiten, gebaseerd op kennis van 
de dynamiek van het ecosysteem, met als doel de invloeden die kritisch zijn voor de 
gezondheid van het systeem te identificeren en hierop actie te ondernemen, en hierdoor een 
duurzaam gebruik van ecosysteemproducten en -diensten, en behoud van de integriteit van het 
ecosysteem te bereiken”.21 

De term ‘ecosysteembenadering’ of ‘ecosystem-based management’ (EBM) raakt voor het 
eerst bekend in de jaren zeventig van de 20ste eeuw. Oorspronkelijk werden vier 
basisprincipes van de ecosysteembenadering naar voren geschoven in het kader van 
faunabeheer in Noord-Amerika. Deze principes hebben internationale relevantie gekregen 
toen ze gebruikt werden voor onderhandelingen in 1978 bij de totstandkoming van het VN-
Zeerechtenverdrag. De principes waren vooral van ecologisch belang, omdat het behoud van 
natuurlijke hulpbronnen als een biologisch probleem werd gezien. Daarna zijn deze principes 
uitgebreid en uitgewerkt om er ook het sociale aspect in te verwerken.22  

Op vandaag zijn er in de wetenschappelijke literatuur meer dan 20 principes te onderscheiden. 
De drie meest voorkomende zijn het beschouwen van ecosysteemverbanden, passende 
ruimtelijke en temporele schaal, en adaptief beheer. Andere principes die ook vaak 
terugkomen zijn: steunen op wetenschappelijke kennis, deelname van belanghebbenden en 
geïntegreerd beheer.23 

De ecosysteembenadering is een concept dat centraal staat binnen MRP. Het mariene milieu 
heeft een gelimiteerde draagkracht, daarom moet het gebruik van de zee worden geregeld. De 
uitdaging van MRP ligt in het verzoenen van nieuwe en bestaande regelgeving. Goede MRP 
zal dit doen met oog voor de draagkracht van het mariene milieu en het ecosysteem in 
kwestie. Deze draagkracht wordt gedicteerd door de kenmerken en capaciteit van dat 
ecosysteem, die we kunnen kennen door passend wetenschappelijk onderzoek.24  

Het is belangrijk de correcte informatie en kennis te verzamelen om het juiste evenwicht van 
activiteiten te vinden. Overdadige activiteiten plannen zal belastend zijn voor een ecosysteem 
waardoor ernstige en soms onherstelbare schade zou kunnen worden toegebracht. Het 
voorzorgsprincipe, als basisprincipe in het milieurecht, zou dan ook verhinderen dat 
activiteiten nog worden voorgezet of gepland indien er onzekerheid zou bestaan over de 
milieugevolgen25. Omgekeerd kan het niet de bedoeling zijn om wegens gebrek aan een 
institutioneel en juridisch kader op suboptimale wijze gebruik maken van beschikbare 

                                                 
20 http://www.un.org/depts/los/ecosystem_approaches/ecosystem_approaches.htm (geraadpleegd op 2 mei 2015) 
21 http://www.ospar.org/content/content.asp?menu=00430109150000_000000_000000, Nederlandse vertaling 
via http://www.noordzee.nl/wp-content/uploads/2011/06/DEF_FS_ecosysteembenadering.pdf (geraadpleegd op 
2 mei 2015) 
22 R.D. LONG, A. CHARLES en R. L. STEPHENSON, “Key principles of marine ecosystem-based management”, 
Marine Policy 2015, afl. 57, 54-55. 
23 R.D. LONG, A. CHARLES en R. L. STEPHENSON, “Key principles of marine ecosystem-based management”, 57. 
24 N. SCHAEFER, “Maritime spatial planning: opportunities & challenges in the framework of the EU integrated 
maritime policy”, 240. 
25 M. DE BLONDE en L. GOORDEN, “Het voorzorgsprincipe relativeert wetenschappelijke kennis”, Ethiek & 

Maatschappij 2007, afl. 8, nr. 1, 24, http://www.ethiekenmaatschappij.ugent.be/wp-
content/uploads/2012/07/EM_101-2007-Deblonde-Goorden.pdf (geraadpleegd op 2 mei 2015). 
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bronnen. Als we tijdens het plannen en reguleren de ecosysteembenadering hanteren komen 
we tot oplossingen die het duurzaam potentieel van het zeegebied maximaal naar voren 
brengen.26 

Volgens EHLER geniet een ecosysteembenadering de voorkeur, zelfs als de geplande 
activiteiten van strikt industriële aard zijn. Ongeacht de grootte van het mariene gebied waarin 
de activiteiten gepland worden, zullen er invloeden zijn op de ecosysteemdiensten die het 
verdienen om onderzocht en beschermd te worden.27 Volgens TOBEN leidt een ecosysteem-
aanpak er noodzakelijkerwijze toe dat voorrang moet worden gegeven aan ecologische eisen. 
Het doel van MRP in Duitsland is duurzaam ruimtelijk beheer, met een nadruk op de 
economische en sociale noden. Er wordt zeker ook rekening gehouden met ecologische 
overwegingen, maar dit is niet voor alle soorten gebieden de prioriteit. Gebieden die duidelijk 
wel een natuurfunctie hebben, worden beschermd en menselijke activiteiten kunnen er enkel 
toegelaten worden na beoordeling volgens de ecosysteembenadering.28 

Deze discussie wordt beter toegelicht aan de hand van de termen ‘soft sustainability’ en ‘hard 

sustainability’. Historisch is de idee van MRP ontstaan uit de bescherming van het mariene 
milieu. Naarmate het economisch potentieel van de zee groeide was de goede milieutoestand 
niet langer het enige doel, zeker in industriële zeegebieden. Op deze manier ontstonden dan 
ook twee types van MRP. Het eerste type stelt de goede milieutoestand (good environmental 

status of GES) voorop, volgens de principes van hard sustainability. Het tweede type streeft 
economische ontwikkeling (blue growth) na, volgens de principes van soft sustainability. 
Volgens hard sustainability moet het totaal aan natuurlijk- en menselijk kapitaal doorheen de 
tijd stijgen, maar mag het natuurlijk kapitaal in geen geval dalen. Bij soft sustainability echter, 
worden compensaties toegelaten tussen stijgingen in menselijk kapitaal, ten koste van 
natuurlijk kapitaal. Uitermate belangrijk voor soft sustainability is het ‘tipping point’, een 
punt waarop het natuurlijk kapitaal zodanig uitgebuit wordt dat het ecosysteem dreigt ineen te 
storten. Voorbij dat punt kan het ecosysteem zich niet langer herstellen of de nodige 
ecosysteemdiensten leveren en vervalt men in een onhoudbare ontwikkeling.29 

De Routekaart voor MRP van de Europese Commissie erkent de ecosysteembenadering als 
een overkoepelend principe voor MRP. De nieuwe kaderrichtlijn MRP vermeld ook de 
“ecosysteemgerichte benadering”, maar dan telkens in de context van de “bevordering van de 
duurzame groei van maritieme economieën”. De mariene ruimtelijke plannen die in de meeste 
Europese landen tot stand komen zijn dus gedreven door economische overwegingen. Wegens 
het gevaar van het overschrijden van een tipping point moet het beheer van de zeegebieden en 
de plannen kunnen aangepast worden. Hiervoor zijn monitoring en evaluatie cruciaal. 

                                                 
26 N. SCHAEFER, “Maritime spatial planning: opportunities & challenges in the framework of the EU integrated 
maritime policy”, 238. 
27 C. EHLER, “Does marine spatial planning have to be ecosystem-based?”, MEAM 2010, afl. 3(4), 2, 
http://depts.washington.edu/meam/MEAM11.pdf (geraadpleegd 5 mei 2015). 
28 S. TOBEN, “Germany: Sustainable spatial development, but not EBM”, MEAM 2010, afl. 3(4), 3. 
29 C.F. SANTOS, T. DOMINGOS et al., “How sustainable is sustainable marine spatial planning? Part I – Linking 
the concepts”, Marine Policy 2014, afl. 49, 61-62; W. QIU en P. JONES, “The emerging policy landscape for 
marine spatial planning in Europe”, Marine Policy 2013, afl. 39, 183. 
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2.5.2 Grensoverschrijdende samenwerking en overleg 

De nood aan grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van MRP ligt vrijwel evident 
in de aard van de zeegebieden zelf. Zeeën en oceanen zijn verbonden en worden ingedeeld in 
verschillende nationale jurisdicties. De complexe ecosystemen die aan de basis liggen van 
deze zeegebieden zijn  echter grensoverschrijdend. Activiteiten die plaatsvinden in nationale 
zeegebieden hebben invloed op naburige wateren en daarbuiten. Exclusief handelen in 
nationaal belang is op termijn geen houdbare visie. Hierdoor zal internationale samenwerking 
steeds in aanmerking moeten worden genomen, wil men zinvol aan MRP kunnen doen. 

Met het oog op de samenhang tussen naburige plannen moet grensoverschrijdend worden 
samengewerkt. Zowel om gemeenschappelijke interesses te verkennen, als om conflicten en 
overlappende claims te voorkomen. De invloed van de nationale activiteiten op zee reikt 
verder dan de grenzen op de kaart. Deze samenwerking kan gaan van het louter doorgeven 
van informatie tot multilaterale consultaties en raadplegingen. Het ultieme doel is 
daadwerkelijk grensoverschrijdende regionale plannen opstellen als resultaat van het volgen 
van gemeenschappelijke procedures.30 

De uitdaging van grensoverschrijdende samenwerking ligt in het overwinnen van de 
verschillen in theorieën en tradities van planning, alsook het verzoenen van divergerende 
nationale doelstellingen. Het is vanzelfsprekend dat landen die reeds goeie relaties 
onderhouden of een vergelijkbare kijk hebben op planning, sneller en vlotter tot goede 
resultaten kunnen komen. Ze kunnen hierin slagen louter op basis van een innovatief 
toekomstbeeld en good will. Voor alle anderen is het belangrijk een stevig kader aan te bieden 
waarbinnen op zinvolle wijze het dialoog kan worden gesteund waarbij een duidelijke 
drijfveer tot samenwerken wordt gegeven.31 

Daarnaast moet samenwerking daadwerkelijk een voordeel bieden of een meerwaarde zijn. 
Het gevaar bestaat dat landen zouden samenwerken omdat loutere samenwerking op zich zou 
getuigen van good practice, terwijl de overeenkomsten die worden gesloten dermate vaag of 
algemeen zouden zijn dat ze niets concreet bijdragen. Een status quo bevestigen met het enige 
doel dat alle partijen makkelijk akkoord kunnen gaan heeft wellicht geen significant effect op 
de ontwikkeling van MRP.32 

BACKER merkt echter terecht op dat indien een welgemeende inspanning wordt geleverd om 
zinvol samen te werken en het toch niet lukt om tot een gemeenschappelijk plan te komen, er 
nog steeds waarde kan onttrokken worden aan de poging. De afzonderlijke nationale plannen 
die na de gemeenschappelijke poging tot stand zullen komen, gaan tekenen vertonen van de 
uitwisseling van informatie en kennis tussen partners en dus in zekere mate een 
compatibiliteit en coherentie vertonen.33 

De oproeping tot samenwerking in MRP heeft een internationale, Europese en nationale 
basis. Het VN-Zeerechtenverdrag geeft in artikel 123 aan dat het wenselijk is dat staten 
zouden samenwerken voor de mariene gebieden van ingesloten of half-ingesloten zeeën (een 
golf, bekken of zee met nauwe doorgang). Dit kunnen ze rechtstreeks of via regionale 

                                                 
30 H. BACKER, “Transboundary maritime spatial planning: a Baltic Sea perspective”, Journal Of Coastal 

Conservation 2011, nr. 15(2), 281. 
31 H. BACKER, “Transboundary maritime spatial planning: a Baltic Sea perspective”, 286. 
32 Ibid., 282. 
33 Ibid., 286. 
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organisaties doen door “a) het beheer, het behoud, de exploratie en exploitatie van de levende 
rijkdommen van de zee te coördineren; b) de uitoefening van hun rechten en plichten ten 
aanzien van de bescherming en het behoud van het mariene milieu te coördineren; c) hun 
beleid inzake wetenschappelijk onderzoek te coördineren en waar passend gezamenlijke 
programma's voor wetenschappelijk onderzoek in het gebied te ondernemen; d) andere 
belangstellende staten of internationale organisaties uit te nodigen met hen samen te 
werken”. Aangezien zulke gebieden de verantwoordelijkheid zijn van een beperkt aantal 
spelers, is het logisch dat ze hun beleid op elkaar zouden moeten kunnen afstemmen om 
effectief beheer te realiseren. Wellicht is deze denkwijze ook transponeerbaar op naburige 
kuststaten wiens zeegebieden niet ingesloten zijn in de zin van art. 122 van het VN-
Zeerechtenverdrag. Het gaat in elk geval niet om een harde verplichting t.a.v. de staten.34 

Volgens de visie van de EU op mariene ruimtelijke planning moeten landen streven naar 
internationale samenwerking. Voor de Europese Commissie is samenwerken over de grenzen 
heen een basisprincipe in alles wat ze doet, ook in maritieme ruimtelijke planning dus. De 
Routekaart MRP stelt dat door grensoverschrijdend te werken gemeenschappelijke normen en 
processen kunnen worden ontwikkeld en de algemene kwaliteit van MRP kan worden 
verbeterd.35 

Het inplanten van menselijke activiteiten op zee is een beslissing van de bevoegde 
overheidsinstellingen en van de (private) aanvrager. Indien men wenst, zou men in principe 
kunnen een project zoveel als mogelijk binnen de nationale invloedssfeer houden om 
grensoverschrijdende samenwerking te vermijden. Het voorkomen van natuurelementen is 
niet iets wat de mens zomaar in de hand heeft en dus ook niet iets dat beperkt wordt door 
lands- of zeegrenzen. In het belang van de natuurbescherming kunnen landen ertoe worden 
gebracht om samen te werken en bv. grensoverschrijdende mariene beschermde gebieden te 
creeëren. In België is dit besef tot uiting gebracht in 2011 in de algemene beleidsnota van 
Johan Vande Lanotte (de toenmalige minister van Economie, Consumenten en Noordzee).36 
In de praktijk heeft MRP  dus al snel te maken met de verplichtingen die volgen uit 
milieueffectenbeoordeling (op project niveau) en strategische milieubeoordeling (op plan 
niveau). Als er kans is op grensoverschrijdende effecten van geplande of vergunde 
activiteiten, zullen staten elkaar moeten verwittigen, informatie uitwisselen en eventueel 
samen overleggen om de gepaste beslissing te nemen. 

Grensoverschrijdende samenwerking is in België zeer belangrijk gelet op de geografische 
situatie van het BDNZ. De Belgische mariene gebieden zijn volledig omringd door de EEZ 
van het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Frankrijk. De ontwikkelingen binnen het BDNZ 
worden dus voor een deel beïnvloed door de beleidskeuzes die de buurlanden maken. 
Omgekeerd, beïnvloeden Belgische beleidskeuzes de zeegebieden en activiteiten van de 
buurlanden.37 

                                                 
34 F. MAES, “The international legal framework for marine spatial planning”, Marine Policy 2008, afl. 32, 799. 
35 COM(2008)791 def. 
36 F. MAES, A. VANHULLE, A.K. LESCRAUWAET, “Mariene Ruimtelijke Planning”, in A.K. LESCRAUWAET, H. 
PIRLET, T. VERLEYE, J. MEES, R. HERMAN (eds.), Compendium voor Kust en Zee 2013: Een geïntegreerd 

kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in 

Vlaanderen en België. Oostende, 2013, 274; J. VANDE LANOTTE, “Algemene beleidsnota - Economie, 
Consumenten en Noordzee”, Kamer van volksvertegenwoordigers, Brussel, 2011, 9 
http://www.vliz.be/en/imis?module=ref&refid=226536 (geraadpleegd op 2 mei 2015). 
37 F. MAES, A. VANHULLE, A.K. LESCRAUWAET, “Mariene Ruimtelijke Planning”, 280. 
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2.5.3 Deelname van belanghebbenden 

Deelname van belanghebbenden of stakeholderparticipatie is een basisprincipe van MRP dat 
ook vermeld wordt in de Routekaart MRP. Mariene ruimtelijke planning streeft doelen na van 
economische, ecologische en sociale aard. Daarom moet het resultaat van MRP de 
verschillende uitdagingen, verwachtingen en conflicten weerspiegelen.38 Belanghebbenden 
zijn niet enkel de maritieme spelers, maar ook het algemene publiek en niet-gouvernementele 
organisaties (NGO’s)39. Om een breed draagvlak, verantwoordelijkheidsgevoel en steun voor 
de uitvoering van het plan te verwerven, is het belangrijk alle belanghebbenden zo vroeg 
mogelijk bij het planningsproces te betrekken.  

Wie zijn de belanghebbenden? 

Het is belangrijk om op correcte wijze te bepalen wie betrokken moet worden bij het dialoog 
en op welk ogenblik dat precies moet gebeuren. Belanghebbenden kunnen bijvoorbeeld zijn: 
zij die afhankelijk zijn van de hulpbronnen die de zee te bieden heeft (o.a. vissers), zij die 
geïnteresseerd zijn om hun economische activiteit op zee uit te bouwen (o.a. ontwikkelaars en 
scheepvaart), zij die bezorgd zijn om het duurzaam gebruik van het milieu (o.a. 
milieuverenigingen en NGO’s) of zij die uit lokale belangstelling geïnteresseerd zijn in de 
evolutie van hun omgeving (o.a. kustbewoners en recreanten).40 Hierin ligt ook een deel van 
de verantwoordelijkheid bij de overheid om het publiek voldoende op de hoogte te houden 
van haar voornemens. Een gebrek aan kritische geïnteresseerden of belanghebbenden mag 
niet te wijten zijn aan een tekort van voorlichting en informatie.41 

Een model om de relaties tussen belanghebbenden te begrijpen is het driehoeksmodel dat 
eigen is aan de ecosysteembenadering en dus ook van toepassing is op MRP. Als we de 
gevarieerde groep belanghebbenden verdelen in drie types (beleidsmakers, wetenschappers en 
andere belanghebbenden), ontstaan er ook drie soorten relaties die hun eigen kenmerken 
hebben en een bepaald doel nastreven. De relatie tussen beleidsmakers en wetenschappers wil 
besluitvorming versterken door relevante wetenschappelijke gegevens aan te bieden 
(“salience in scientific input”). De relatie tussen wetenschappers en andere belanghebbenden 
wil grotere geloofwaardigheid en kwaliteit van verzamelde data bereiken (“credibility in 

knowledge production”). De relatie tussen beleidsmakers en andere belanghebbenden wil het 
deelnameproces meer legitimiteit geven (“legitimacy in participatory process”). Deze drie 
relaties zijn onderling verbonden en beïnvloeden elkaar over het algemeen positief. Op die 
manier leidt betere kennis tot betere beslissingen, die als meer legitiem worden ervaren.42 

Niet alle belanghebbenden moeten in dezelfde mate bijdragen aan het overleg. Zij die grote 
expertise bezitten in de materie, rechtstreeks geraakt worden in hun rechten, het meest te 
verliezen hebben of schade riskeren zijn uiteraard de voornaamste kandidaten. Tijdelijke en 
occasionele gebruikers of zij die de impact van de beslissingen minder zullen ervaren, kunnen 

                                                 
38 C. EHLER en F. DOUVERE, “Marine spatial planning: A step-by-step approach toward ecosystem-based 
management”, 43. 
39 N. SCHAEFER, “Maritime spatial planning: opportunities & challenges in the framework of the EU integrated 
maritime policy”, Journal Of Coastal Conservation 2011, nr. 15(2), 241. 
40 C. EHLER en F. DOUVERE, “Marine spatial planning: A step-by-step approach toward ecosystem-based 
management”, 44. 
41 C. EHLER en F. DOUVERE, “Marine spatial planning: A step-by-step approach toward ecosystem-based 
management”, 45. 
42 C. RÖCKMANN et al., “The interaction triangle as a tool for understanding stakeholder interactions in marine 
ecosystem based management”, Marine Policy 2015, afl. 52, 156. 
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in subsidiaire orde geraadpleegd worden. Het blijft wel belangrijk dat men via de deelname 
een breed spectrum aan belanghebbenden bereikt, mensen die zowel sociale, economische als 
ecologische belangen vertegenwoordigen. Op die manier krijgt men een representatief beeld 
van de publieke opinie.43 

Wanneer de belanghebbenden betrekken? 

Doorheen de ontwikkeling en het bestaan van een marien ruimtelijk plan is het betrekken van 
belanghebbenden geen eenmalige gebeurtenis. Tijdens de verschillende fasen van een plan 
kan de groep van belanghebbenden die geraadpleegd worden wel variëren. Zo is het 
interessant om in een pre-planningsfase zo veel mogelijk belanghebbenden te betrekken om te 
begrijpen welke de verschillende knelpunten zouden kunnen zijn. Tijdens de ontwikkeling 
van het plan zelf kan het voldoende zijn om met een beperkte groep betrokkenen te 
overleggen. Bij de uitvoering en later ook de monitoring en evaluatie is publieke participatie 
nuttig om te peilen naar de gevolgen en resultaten van het plan.44 

Hoe stakeholderpaticipatie organiseren? 

Hoewel aangenomen wordt dat deelname van belanghebbenden onontbeerlijk is voor goede 
MRP, is niet altijd duidelijk wat dat precies inhoudt. Er zijn verschillende gradaties die 
stakeholderparticipatie kan aannemen. Soms is er slechts eenzijdige communicatie, waarbij de 
belanghebbenden informatie doorgespeeld krijgen van de overheid (verticale interactie). Er is 
dan niet echt sprake van deelname of interactie die zorgt dat initiatiefnemers en het publiek 
gegevens kunnen uitwisselen. Niet alleen is de relatie tussen stakeholders en beleidsmakers 
belangrijk, ook stakeholders onderling moeten tot interactie overgaan (horizontale interactie). 
De manier waarop de publieke participatie georganiseerd wordt, is afhankelijk van de 
ontwikkelingsfase van het plan en de categorie van belanghebbenden die men wil bereiken. In 
de beginfase kan er ruimte zijn voor een breder platform van interactieve discussie. Bij het 
voorstel van een (ontwerp)plan kan het voldoende zijn om een consultatie te houden, zodat 
het publiek opmerkingen kan formuleren.45 

Het is niet altijd even makkelijk om partijen die soms tegenovergestelde belangen hebben in 
een zinvolle discussie te engageren. Er bestaat zelfs het gevaar dat het hele proces tot een halt 
kan komen. Wellicht is het nuttig om in het begin iemand aan te stellen die het gezag heeft om 
de uiteindelijke beslissingen te nemen. De persoon of personen die het initiatief en 
leiderschap opnemen mogen echter niet duidelijk bevooroordeeld zijn en moeten dus een 
zekere onafhankelijkheid kunnen garanderen. Daarnaast zullen bij de bespreking van MRP 
complexe en vrij technische materies aan bod moeten komen. De terbeschikkinggestelde 
informatie moet voldoende begrijpelijk zijn voor alle deelnemers, over de verschillende 
sectoren heen, alsook voor niet-ingewijden van het ruimere publiek.46 

                                                 
43 C. EHLER en F. DOUVERE, “Marine spatial planning: A step-by-step approach toward ecosystem-based 
management”, 45. 
44 Ibid., 46. 
45 Ibid., 47-48. 
46 Ibid., 48. 
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Wat is de toegevoegde waarde van stakeholderparticipatie? 

Zelfs als men erin slaagt de juiste belanghebbenden tijdig in het MRP proces te betrekken, 
wordt de duur van de ontwikkeling van het plan verlengd en dat kan erg kostelijk uitvallen. 
Dit is echter een waardevolle investering die talrijke voordelen kan hebben, zowel voor de 
ontwikkeling van het plan zelf, als de inburgering ervan later.  

Participerende belanghebbenden zijn een bron van kennis die de kwaliteit van MRP 
aanmerkelijk kan verhogen.47 Via belanghebbendenparticipatie kan men nuttige informatie 
verkrijgen die anders niet beschikbaar is via wetenschappelijke monitoring en research.48 Dit 
is zeker het geval voor uitgestrekte gebieden. Traditioneel voert men zoveel mogelijk 
wetenschappelijke steekproeven uit die men dan extrapoleert over een groter gebied. Door het 
betrokken publiek in te schakelen bij de vergaring van data, kan men bv. de milieutoestand 
met meer detail in kaart te brengen over een groter gebied. Doorgaans staat men sceptisch 
tegenover de betrouwbaarheid van gegevens die niet door wetenschappers of experts is 
verzameld. Dankzij technologische verbeteringen op het gebied van gegevensverzameling en 
kwaliteitscontrole kan mits de juiste begeleiding toch voldoende nauwkeurige informatie 
worden verzameld door het publiek. Het voordeel van deze methode is dat er een hechtere 
sfeer van samenwerking ontstaat. Door lokaal vergaarde gegevens te gebruiken komt men 
beter in contact met wat er leeft bij de bevolking.49 

Tijdens de implementatie van het plan zal het ruime publiek beter op de hoogte zijn van de 
toekomstige plannen van de overheid. Dit schept een band van vertrouwen en vergroot het 
maatschappelijk draagvlak. Personen die rechtstreeks geraakt worden door het plan en 
belanghebbenden die nauw hebben samengewerkt tijdens de totstandkoming van het plan, 
zullen vlotter akkoord gaan met de inhoud ervan als ze menen correct geconsulteerd te zijn 
geweest. 

Stakeholderparticipatie bij MRP in België 

De ontwikkeling van het Belgisch Marien Ruimtelijk Plan 2014 gaat terug op het Masterplan 
van 2003 en sindsdien werden belanghebbenden betrokken bij het besluitvormingsproces. 
Oorspronkelijk gebeurde dit door informeel overleg en rekening houdende met de belangen 
van de betrokkenen bij het plan. Nadien werd een raadgevende commissie voor MRP 
opgericht bij het KB van 13 november 201250. Deze commissie is samengesteld uit 
afgevaardigden van federale overheidsdiensten en vertegenwoordigers van het Vlaamse 
Gewest. Het KB erkent uitdrukkelijk het belang van grensoverschrijdende consultatie en 
maakt melding van de zeeburen Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.51  

Nadat het ontwerpplan voorgelegd was aan experts en een strategische milieubeoordeling 
(plan-MER) doorlopen was, werd het plan ook voorgesteld aan het ruimere publiek dat de 
mogelijkheid kreeg om opmerkingen te formuleren. Er zijn zo’n 140 opmerkingen ontvangen. 

                                                 
47 COM(2008)791 def. 
48 F. MAES, “The international legal framework for marine spatial planning”, Marine Policy 2008, afl. 32, 798. 
49 R. M. JARVIS et al., “Citizen science and the power of public participation in marine spatial planning”, Marine 

Policy 2015, afl. 57, 21-22. 
50 Koninklijk besluit van 13 november 2012 betreffende de instelling van een raadgevende commissie en de 
procedure tot aanneming van een marien ruimtelijk plan in de Belgische zeegebieden, B.S. 28 november 2012. 
51 E. OLSEN, D. FLUHARTY, A. H. HOEL, K. HOSTENS, F. MAES et al., “Integration at the Round Table: Marine 
Spatial Planning in Multi-Stakeholder Settings”, PLoS ONE 2014, afl. 9(10), 2-3. 
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Men wenste onder andere meer duidelijkheid over de afbakening van de nieuwe projecten 
zoals het energie-atol en het ‘stopcontact op zee’, alsook over de nieuwe voorwaarden voor 
activiteiten in het beschermde gebied ‘De Vlaamse Banken’. De overheid heeft op de vragen 
nauwkeurig geantwoord en waar nodig het plan of de bijhorende documenten aangepast.52 Het 
proces van MRP heeft nu in België een duidelijke juridisch bindende basis en de deelname 
van belanghebbenden heeft een formele grondslag gekregen. De totstandkoming van het plan 
verloopt niet langer achter gesloten deuren.53 

 2.5.4 Transparantie 

Transparantie wordt gezien als een belangrijk principe voor goed bestuur in het algemeen. 
Openbaar bestuur komt tot stand als de overheid voldoende open handelt volgens een gekend 
stramien binnen haar bevoegdheden. Soms moet er een belangenafweging plaatsvinden en 
uiteindelijk een keuze worden gemaakt. Transparantie zal ervoor zorgen dat ook in geval van 
ruime discretionaire bevoegdheden kan worden achterhaald welke motieven de overheid ertoe 
hebben aangezet een bepaalde keuze te maken. Het bestuur doet er best aan om tijdig 
informatie te delen en het bestuursproces, zo veel als mogelijk, publiek te houden. 
Transparantie is een hoeksteen van een democratische samenleving. 

Volgens de Routekaart MRP is dat niet anders voor mariene ruimtelijke planning. 
Transparantie is nauw verbonden met stakeholderparticipatie, dat een belangrijk onderdeel 
vormt van MRP. De Europese Commissie meent dat “alle documenten en procedures in 
verband met MRP moeten transparant zijn”. Dat betekent niet alleen dat ze beschikbaar 
moeten zijn om ingekeken te worden, maar ook dat de inhoud zelf begrijpelijk moet zijn. Men 
stelt de informatie dan ook op in twee vormen. De professionele maritieme sector heeft nood 
aan technische beschrijvingen en details om te plannen op welke wijze hun operaties zullen 
worden beïnvloed. Voor het ruime publiek is het niet zinvol om verzeild te raken in de details 
en is het dus beter om de grote lijnen uiteen te zetten en de cruciale punten te benadrukken, in 
een voor leken begrijpelijke taal. Dit draagt bij tot de voorspelbaarheid en creëert een groter 
maatschappelijk draagvlak. Documenten van MRP bevatten daarom naast een juridisch deel, 
ook een wetenschappelijk-technisch deel en niet-technische samenvattingen.54 

Uiteraard zijn er zaken die achter gesloten deuren kunnen blijven. Soms kan de overheid bij 
internationaal overleg niet alle besproken punten publiek maken. Tijdens onderzoek van 
private initiatieven en projecten zijn er zelfs wettelijke bepalingen die kunnen tegengaan dat 
informatie zoals industriële geheimen of zaken beschermd door intellectueel eigendomsrecht 
zomaar kunnen gedeeld worden.  

Zelfs als ze de mogelijkheid hebben om informatie te delen, slagen overheden en organisaties 
er in de praktijk niet altijd in om transparantie te realiseren. Recent werd een studie verricht 
naar de mate van transparantie bij de Regionale organisaties voor visserijbeheer (RFMO’s). 
Hieruit bleek dat een tekort aan transparantie, vooral over de naleving en handhaving van 
maatregelen, het bijzonder moeilijk maakte om in te schatten in welke mate de RFMO’s wel 
of niet succesvol waren in hun opzet. De studie verrichte het onderzoek d.m.v. een vragenlijst 
in drie categorieën: beschikbaarheid van informatie, deelname aan het besluitvormingsproces 

                                                 
52http://www.health.belgium.be/eportal/Environment/Environmentalrigh/Environmentalrights/PublicConsultatio
ns/seaspatialplan/index.htm?fodnlang=nl#.VVYhR0YlpZ4 (geraadpleegd op 5 mei 2015). 
53 E. OLSEN, D. FLUHARTY, A. H. HOEL, K. HOSTENS, F. MAES et al., “Integration at the Round Table: Marine 
Spatial Planning in Multi-Stakeholder Settings”, 7-8. 
54 COM(2008)791 def. 
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en toegang tot uitslagen. Deze drie categorieën zijn ook juridisch verankerd als de drie pijlers 
van het Verdrag van Aarhus. De meeste RFMO’s die werden onderworpen aan de test 
scoorden matig.55  

2.5.5 Evaluatie en monitoring 

MRP is een dynamisch en cyclisch proces. Men begint met het opstellen van akkoorden over 
doelstellingen, voert studies uit en doet aan dataverzameling, consulteert de betrokken 
stakeholders, ontwikkelt een plan, implementeert het plan en moet uiteindelijk overgaan tot 
evaluatie en herziening van het plan. Met de verworven kennis start men de procedure 
opnieuw om een nieuw plan af te kondigen. In principe kan een plan ook gewijzigd worden 
tijdens zijn werking. Belangrijk is het evenwicht tussen flexibiliteit van het plan om relevant 
te blijven t.a.v. een veranderend subject of politiek klimaat, en betrouwbaarheid en zekerheid 
van het plan voor diegenen die erop vertrouwen en ervan afhankelijk zijn.56 

Er bestaan verschillende opvattingen over wat een succesvol plan is. In de Verenigde Staten 
beschouwt men een MRP als succesvol indien het na al het voorbereidend werk effectief kan 
worden afgekondigd en er bepaalde juridisch bindende maatregelen uit voortvloeien. In 
Europa beschouwt men de ingebruikname van het plan niet als het doel op zich. Na de 
inwerkingtreding van een nieuw MRP wil men bepaalde resultaten behalen die zullen 
determineren of er sprake is van een succesvol plan.57 

Er zijn twee types monitoring: ‘state-of-the-system monitoring’ en ‘performance monitoring’. 
State-of-the-system monitoring beschrijft de huidige toestand van het milieu a.d.h.v. metingen 
van de kwaliteit en gezondheidstoestand van een ecosysteem. Performance monitoring laat 
toe om de gevolgen en effectiviteit van genomen maatregelen in kaart te brengen. Beide types 
zijn relevant voor MRP. State-of-the-system kan positieve of negatieve veranderingen 
vaststellen, terwijl performance monitoring het verband kan aantonen tussen deze 
veranderingen en de toegepaste maatregelen uit het marien ruimtelijk plan.58 

Monitoring en evaluatie zijn nauw verbonden en vullen elkaar aan. Monitoring is een continu 
proces dat de resultaten verzamelt, zodat bij het bereiken van bepaalde mijlpalen deze 
resultaten kunnen worden geëvalueerd. Dankzij monitoring en evaluatie vergroot men de 
verantwoordelijkheidszin bij betrokken organisaties en overheden. De resultaten die men kan 
voorleggen helpen de ontwikkeling van MRP meer steun te vinden, onder andere bij het 
publiek. Het is een leerproces om te bepalen welke verbeteringen kunnen gemaakt worden.59 

                                                 
55 N. A. CLARK, J. A. ARDRON en L.H. PENDLETON, ” Evaluating the basic elements of transparency of regional 
fisheries management organizations”, Marine Policy 2015, afl. 57, 158-160. 
56 N. SCHAEFER, “Maritime spatial planning: opportunities & challenges in the framework of the EU integrated 
maritime policy”, 239; COM(2008)791 def., Mededeling van de Commissie van 25 november 2008, Routekaart 
naar maritieme ruimtelijke ordening: werken aan gemeenschappelijke principes in de EU, EurLex. 
57 C. EHLER, “A Guide to Evaluating Marine Spatial Plans”, IOC Manuals and Guides 2014, nr. 70, 9. 
58 F. DOUVERE, “Marine spatial planning: Concepts, current practice and linkages to other management 
approaches”, Gent, UGent, 2010, 91. 
59 C. EHLER, “A Guide to Evaluating Marine Spatial Plans”, 12-13. 
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Volgens EHLER is het monitoring- en evaluatieproces in te delen in 8 stappen die telkens op 
elkaar voortbouwen. Bij de eerste stap moet men identificeren wie baat zal hebben bij het 
onderzoek van resultaten en waarom monitoring nuttig zou kunnen zijn. Er wordt bepaald wat 
precies zal onderzocht worden, wiens taak dat zal zijn en binnen welke termijnen dit moet 
gebeuren.60  

Daarna zoekt men de meetbare objectieven van het MRP, afgeleid uit de doelstellingen van 
het plan. Deze meetbare objectieven kunnen vrij concreet zijn en richten zich op een moment 
in de toekomst. Als het plan bijvoorbeeld als doel heeft klimaatverandering te beperken, dan 
kan men als objectief voornemen tegen 2020 minstens 20% van de energie uit hernieuwbare 
bronnen te halen.61 

Vervolgens bepaalt men de beheersmaatregelen van het MRP die dienen om de doelstellingen 
te bereiken. Deze maatregelen kunnen betrekking hebben op de manier waarop menselijke 
activiteiten gevoerd worden, waar en wanneer ze plaatsvinden en welke gevolgen van deze 
activiteiten moeten vermeden worden. Men vraagt zich af of deze maatregelen geschikt en 
efficiënt zijn om het doel te bereiken. Eventueel zijn andere maatregelen nodig als alternatief 
of als aanvulling. Aan de maatregelen worden best ook bepaalde drijfveren verbonden om de 
naleving voordelig te maken en te belonen. Zo werd dankzij monitoring van een vastgelegde 
scheepvaartroute voor de haven van Boston vastgesteld dat er gevaar was voor aanvaringen 
met walvissen. Men besloot om deze scheepvaartroute  te verleggen. De evaluatie van deze 
beheersmaatregel toonde aan dat men erin geslaagd was het aantal aanvaringen significant te 
doen verminderen, zonder overdreven nadelen voor de scheepvaart.62 

Elke beheersmaatregel die wordt afgekondigd moet een indicator hebben die toelaat het effect 
en de gevolgen van die maatregel te meten. Deze indicators kunnen van drie types zijn: 
indicators over de werking van het bestuur, sociaal-economische indicators en ecologische 
indicators. Op die manier kan men zien of de overheid efficiënt de procedure van de 
totstandkoming van MRP heeft gevolgd, in welke mate de toestand van de betrokken 
bevolking is veranderd of verbeterd, alsook hoe het is gesteld met de natuur. Indien de 
totstandkoming van MRP een langdurig proces is, wat in de praktijk zo is, kan men ook 
gaandeweg kijken naar de geleverde prestaties en eventueel bijsturen waar nodig.63 

Zodra men weet wat men wil bereiken en hoe dit kan worden gemeten, moet men een 
referentiepunt nemen, de situatie zoals ze bestond voor de inwerkingtreding van het MRP. Op 
die manier kan men op een later tijdstip vergelijken en zien wat er veranderd is en beoordelen 
of dit in lijn was met de verwachtingen. Men verzamelt hiervoor enkel de gegevens die 
relevant zullen zijn om de vooruitgang te meten. Beroep kan worden gedaan op gegevens die 
beschikbaar zijn bij andere organisaties en nog voldoende up-to-date zijn. Er moet wel een 
garantie kunnen geboden worden dat de gegevens nauwkeurig, betrouwbaar en niet gekleurd 
zijn door de interesses van de organisaties die ze hebben verzameld.64 

Eens het kader voor monitoring is uiteengezet en bekend is welk soort gegevens en resultaten 
men naar opzoek is, begint de systematische verzameling van data. Deze gegevens zullen in 
bezit komen van degene die ze moet verzamelen en er moet een bepaalde waarde aan worden 

                                                 
60 C. EHLER, “A Guide to Evaluating Marine Spatial Plans”, 18-19. 
61 Ibid., 22-24. 
62 Ibid., 26-28. 
63 Ibid., 31-32. 
64 Ibid., 45-46. 
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verbonden, zoniet zal de kwaliteit van de gegevensverzameling verslechteren. Er wordt ook 
best iemand belast met het beheer van de gegevens die kan zorgen dat de gegevens tijdig 
binnenkomen van de juiste bronnen. Afhankelijk van het type gegevens dat men verzamelt 
kan monitoring gebeuren door o.a. wetenschappelijke metingen, studies of interviews.65 

De zevende stap in het proces volgens EHLER is de eigenlijke evaluatie. Bij de evaluatie moet 
men objectief te werk gaan op basis van de gegevens die men werkelijk heeft, niet aan de 
hand van resultaten die men gehoopt had te zien. Zelfs indien de evaluatie negatief is of 
gebrekkig, is het waardevol om de knelpunten te lokaliseren voor een volgende ronde, zolang 
men waarheidsgetrouw blijft opereren. Aan de ene kant moet evaluatie gebeuren volgens de 
regels van de kunst en op voldoende technische wijze worden gevoerd. Aan de andere kant is 
een goede evaluatie begrijpelijk en bruikbaar. Uit de evaluatie kan blijken dat de genomen 
maatregelen wel of niet efficiënt waren in het bereiken van het doel. Indien na het invoeren 
van de maatregelen geen merkbare wijzigingen optreden, moet men misschien opnieuw 
opzoek naar de ware oorzaak van een probleem. De evaluatie formuleert indien mogelijk 
eigen voorstellen ter verbetering van het MRP.66 

Als laatste stap moeten de resultaten van de monitoring en evaluatie uiteraard hun doelpubliek 
bereiken. Men overweegt dus verschillende kanalen van moderne communicatie, waarbij de 
inhoud telkens aangepast is aan het medium en het publiek. Deze laatste stap hoeft niet enkel 
op het einde van het hele proces plaats te vinden. Op belangrijke ogenblikken doorheen het 
monitoring- en evaluatieproces kunnen updates worden doorgegeven om de vooruitgang voor 
te stellen. De evaluatie moet de beleidsmakers toelaten om voor het volgende plan de nodige 
aanpassingen te maken, waarna het proces opnieuw begint.67 

Er is binnen de Europese Unie een verplichting om de ontwikkeling van mariene strategieën 
op te volgen door middel van monitoring (art. 11 Kaderrichtlijn Mariene Strategie). De 
basisvereisten waar de monitoringsprogramma’s aan moeten voldoen vindt men terug in 
bijlage V van deze Kaderrichtlijn. Monitoring en evaluatie is voor MRP in het bijzonder ook 
een basisprincipe dat opgelijst wordt in de Routekaart naar Maritieme Ruimtelijke Ordening.  

Volgens het KB van 23 juni 201068, dat de Kaderrichtlijn Mariene Strategie gedeeltelijk 
omzet, zijn er zes fasen in de Belgische strategie. De vaststelling en uitvoering van een 
monitoringprogramma is de vierde fase en moest afgerond zijn tegen 15 juli 2014. De BMM 
stelt deze programma’s voor en voert ze uit. Voor het monitoringsprogramma van zand- en 
grindwinning blijft de FOD Economie bevoegd. De resultaten van de herhaalde metingen 
worden verzameld in nationale en internationale databases. De evaluatie gebeurt ook 
internationaal en vormt de basis voor syntheserapporten van de OSPAR.69 

                                                 
65 C. Ehler, “A Guide to Evaluating Marine Spatial Plans”, 49-52. 
66 Ibid., 54-59. 
67 Ibid., 60-61. 
68 Koninklijk besluit van 23 juni 2010 betreffende de mariene strategie voor de Belgische zeegebieden, B.S. 13 
juli 2010. 
69 http://www.mumm.ac.be/NL/Monitoring/index.php (geraadpleegd op 5 mei 2015) 
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2.6 Territoriale afbakening en bevoegdheid 

In het volgend stuk wil ik uiteenzetten wat het territoriale toepassingsgebied van MRP kan 
zijn. Het uitgaansprincipe is dat MRP uiteraard dient voor de planning van zeegebieden. Deze 
kunnen verder worden ingedeeld op basis van ecologische overwegingen (large marine 

ecosystems) of politieke overwegingen (afbakening volgens internationaal zeerecht). In België 
is de oppervlakte aan zeegebied beperkt en bleek één plan voor het hele BDNZ voldoende. 
Andere Europese landen hebben soms meerdere plannen voor hun zeegebieden. Daarnaast is 
er de vraag wie de verantwoordelijkheid en bevoegdheid voor MRP moet opnemen. 

 2.6.1 Territoriale werking van MRP 

2.6.1.1 Ecologische afbakening 

Meer dan dertig jaar geleden introduceerde de US National Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA), in samenwerking met de Universiteit van Rhode Island, het concept 
van de grote mariene ecosystemen (large marine ecosystem, LME)70. Oceaanranden over de 
hele wereld werden opgesplitst in 64 sectoren, bedoeld om per sector te worden beheerd voor 
de bescherming van het mariene milieu.71  

De afbakening van de grote mariene ecosystemen gaat echter buiten en over de grenzen van 
nationale jurisdicties. Dit kan moeilijkheden veroorzaken voor het effectieve beheer. Vandaar 
dat de natuurbescherming die MRP behoort te bieden vaak verbrokkeld is in entiteiten die niet 
ecologisch, maar politiek zijn bepaald.72 

De Europese Unie heeft duidelijk aangegeven in haar Thematische Strategie inzake het 
marien milieu73 dat het de bedoeling is in de toekomst de Europese regionale zeeën 
gezamenlijk te beheren als hele ecosystemen. Er zijn stappen in de goede richting gezet door 
het oprichten van verschillende commissies zoals de HELCOM (Baltische Zee) of de OSPAR 
(noordoostelijke Atlantische Oceaan) die moeten instaan voor de internationale 
samenwerking. Van echte MRP uitgaande van deze organen is er nog geen sprake (zie verder 
“Plan Bothnia” met de steun van de HELCOM). 

Er is bij MRP een verschil tussen de begrenzing van de ruimte die relevant is voor het 
opstellen van het plan (de analyse) en begrenzing van de ruimte waar men implementatie en 
handhaving wil nastreven (het beheer). Voor grote zeegebieden is het wellicht enkel zinvol 
om aan MRP te doen waar er effectief vraag is naar het gebruik van de mariene hulpbronnen, 
zodat op die plaatsen conflicten kunnen worden geregeld. Vaak zullen de gebieden voor 
analyse ruimer genomen worden dan die voor het beheer. Op die manier kunnen de invloeden 

                                                 
70 https://www.st.nmfs.noaa.gov/ecosystems/lme/index (geraadpleegd op 2 mei 2015) 
71 Samen vertegenwoordigen deze ecosystemen een jaarlijkse bijdrage van meer dan 12 triljoen USD aan de 
wereldeconomie. De duurzame ontwikkeling van de industrieën die hierin een rol spelen staan echter nog in hun 
kinderschoenen. Zie http://lme.edc.uri.edu/ (geraadpleegd op 2 mei 2015).  
72 F. MAES, “The international legal framework for marine spatial planning”, 798. 
73 COM(2005)504 def., Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement - Thematische 
strategie inzake de bescherming en het behoud van het mariene milieu, EurLex. 
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op gebieden van beheer gelokaliseerd worden en kunnen de interne of externe 
verantwoordelijken aangesproken worden.74 

2.6.1.2 Juridische afbakening 

Er moet ook juridisch onderscheid gemaakt worden tussen gebieden waar staten wel of niet 
aan MRP kunnen doen. De afbakening van zeegebieden gebeurt aan de hand van de regels 
overeengekomen in het kader van het VN-zeerechtverdrag (UNCLOS) van 198275. Het 
verdrag onderscheidt verschillende delen binnen de maritieme ruimte: binnenwateren, 
archipelwateren, territoriale wateren, zeestraten, continentaal plat, exclusief economische 
zone en de volle zee.76 Het verdrag maakt zelf geen melding van MRP als dusdanig, hoewel 
enkele aspecten waarmee MRP te maken heeft ook in het verdrag voorkomen (bv. 
bescherming mariene milieu). Aan elk van de zeegebieden zijn bepaalde rechten en plichten 
verbonden. Afhankelijk van de mate van soevereiniteit die de kuststaat heeft in een bepaalde 
zone, kan er volwaardig of slechts gedeeltelijk aan MRP worden gedaan.  

2.6.1.2.a Binnenwateren en territoriale zee 

In de binnenwateren (gelegen landinwaarts van de basislijn) geniet de kuststaat soevereiniteit. 
De toegang, doorgang en gebruik van de binnenwateren en havens kan dus door de kuststaat 
volledig worden gereglementeerd. Er is een uitzondering voorzien in art. 8, tweede lid VN-
Zeerechtenverdrag voor onschuldige doorgang in wateren die voor de vaststelling van een 
rechte basislijn niet als binnenwateren beschouwd werden. De kuststaat heeft dus een grote 
discretiemarge voor MRP in de binnenwateren.77 

De territoriale zee (TZ) is een zeestrook van maximaal 12 zeemijl breed gemeten vanaf de 
basislijn (art. 3). In de praktijk kan dit gebied smaller zijn als er minder dan 24 zeemijl is 
tussen twee tegenoverliggende kuststaten. In de TZ heeft de kuststaat soevereiniteit, 
vergelijkbaar met die op het land (art. 2).  

De discretiemarge voor MRP is in de TZ vergelijkbaar met die van de binnenwateren, met een 
uitzondering voor onschuldige doorgang van internationale zeevaart (art. 17-19). De kuststaat 
kan echter wetten en voorschriften uitvaardigen die dienen voor de veiligheid van de 
scheepvaart (bv. veiligheidszone rond windmolenparken), de bescherming van kabels en 
pijpleidingen, de bescherming van levende rijkdommen van de zee of het milieu van de 
kuststaat in het algemeen (art. 21).  

In principe kan de kuststaat schepen de onschuldige doorgang in de TZ niet zomaar verbieden 
omdat ze bv. niet zouden voldoen aan vooropgestelde milieunormen. Daarvoor bestaan er 
binnen de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) voorschriften, de generally accepted 

international rules and standards (GAIRS). Olietankers of schepen met gevaarlijke cargo 
(chemisch, nucleair) kunnen worden verplicht om gebruik te maken van vastgelegde 
zeeroutes. De kuststaat is niet volledig vrij in het bepalen van deze zeeroutes en moet 

                                                 
74 C. EHLER en F. DOUVERE, “Marine spatial planning: A step-by-step approach toward ecosystem-based 
management”, 38-39. 
75 Verdrag van 10 december 1982 van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee, B.S. 16 september 1999. 
76 Sommige van deze zones behoren automatisch de kuststaat toe, andere worden eerst geclaimed. 
77 Europese Commissie, H. ACKER en S. HODGSON (eds.), “Legal Aspects of Maritime Spatial Planning”, 8. 
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rekening houden met aanbevelingen van de IMO en de juiste procedures doorlopen bij 
eventuele wijzigingen.78 

2.6.1.2.b Exclusief Economische Zone (EEZ) 

De exclusief economische zone (EEZ) is een zone voorbij de territoriale zee, die in elk geval 
niet verder kan reiken dan 200 zeemijl van de basislijn (art. 55 en 57 VN-Zeerechtenverdrag). 
De EEZ moet worden ingesteld door de kuststaat, maar hiertoe bestaat geen verplichting. 
België heeft haar EEZ verankerd in de wet van 22 april 199979. Buurlanden die een kustlijn 
delen of wiens kusten tegenover elkaar liggen, moeten overeenkomsten sluiten die een 
regeling treffen over de afbakening van hun EEZ (art. 74).  

Men heeft het in de EEZ niet langer over de soevereiniteit van een kuststaat maar over de 
“soevereine rechten” (art. 56). De kuststaat bezit deze rechten t.o.v. de voorkomende 
natuurlijke rijkdommen (levend en niet-levend) in het water, de zeebodem en de ondergrond. 
Er is zelfs expliciet melding van het opwekken van energie, als voorbeeld van andere 
mogelijke economische activiteiten in de EEZ. Daarmee gaat ook gepaard dat de kuststaat de 
voorwaarden van deze activiteiten mag regelen, wat dus onder de scope van MRP zal vallen.80 

Andere staten hebben bepaalde rechten en plichten die ze mogen uitoefenen in de EEZ van de 
kuststaat, bv. de vrijheid van scheepvaart of het leggen van onderzeese kabels en pijleidingen. 
Moest de kuststaat willen doen aan MRP in haar EEZ dan moet er dus voldoende flexibiliteit 
worden voorzien om de uitoefening van deze rechten te faciliteren (art. 58 juncto 56, tweede 
lid). 

Niet elke kuststaat heeft een EEZ ingesteld of heeft er één die de volle 200 zeemijl bestrijkt. 
Naarmate het ontwikkelen van maritieme activiteiten interessanter wordt, kan verwacht 
worden dat meer landen claims voor een EEZ zullen maken. Zelfs in het geval een lidstaat 
geen EEZ geclaimd heeft, kan er voor bepaalde doeleinden een beschermingszone worden 
afgebakend. Frankrijk en Spanje, bijvoorbeeld, hebben dit gedaan in de Middellandse Zee. 
Binnen deze zones kan voor die activiteit (bv. natuurbescherming) beperkt aan MRP wordt 
gedaan, maar de invloed van het beleid of de plannen mag niet buiten de limieten verbonden 
aan een EEZ gaan.81 

2.6.1.2.c Continentaal plat 

Artikel 76, lid 1 VN-Zeerechtenverdrag bepaalt: “Het continentale plat van een kuststaat 
omvat de zeebodem en de ondergrond van de onder water gelegen gebieden die zich buiten 
zijn territoriale zee uitstrekken door de natuurlijke voortzetting van zijn landterritorium tot de 
buitenste grens van de continentale rand, of tot een afstand van 200 zeemijl van de basislijnen 
vanwaar de breedte van de territoriale zee wordt gemeten wanneer de buitenste grens van de 
continentale rand zich niet tot die afstand uitstrekt.”  

Het continentaal plat, in tegenstelling tot de EEZ, moet niet worden geclaimd, noch is het 
afhankelijk van fictieve of daadwerkelijke bezetting. Zelfs als de kuststaat de zeebodem of 

                                                 
78 F. MAES, “The international legal framework for marine spatial planning”, 800. 
79 Wet van 22 april 1999 betreffende de exclusieve economische zone van België in de Noordzee, B.S. 10 juli 
1999. 
80 Europese Commissie, H. ACKER en S. HODGSON (eds.), “Legal Aspects of Maritime Spatial Planning”, 10. 
81 Europese Commissie, H. ACKER en S. HODGSON (eds.), “Legal Aspects of Maritime Spatial Planning”, 11-12. 
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ondergrond van het continentaal plat niet zelf exploiteert, mogen andere staten geen 
exploitatieactiviteiten uitoefenen zonder uitdrukkelijke toestemming. Zo is het leggen van 
kabels en pijpleidingen door andere staten toegestaan, maar moet het gekozen tracé worden 
goedgekeurd door de kuststaat (art. 79, derde lid). Indien het tracé ook zou lopen door de 
territoriale zee van de kuststaat, kunnen bijkomende voorwaarden worden gesteld. (art. 79, 
vierde lid). 

In het continentaal plat valt een deel van het driedimensionale aspect van MRP weg, in die zin 
dat enkel de activiteiten die op of onder de zeebodem plaatsvinden kunnen worden geregeld 
door de kuststaat (tenzij er een EEZ is vastgelegd). In de toekomst zullen artificiële eilanden 
deel uitmaken van het Belgisch kustlandschap (bv. het energie-atol). Deze bezitten echter niet 
de status van echte eilanden en wijzigen dan ook niets aan de begrenzing van de territoriale 
zee, de exclusieve economische zone of het continentale plat (art. 60, achtste lid). 

2.6.1.2.d Volle zee 

Nog verder van de kustlijn, begint de volle zee en de daarmee gepaarde vrijheden, o.a. 
vrijheid van scheepvaart, vrijheid kabels en pijpleidingen te leggen, vrijheid van visserij (art. 
86-87 VN-Zeerechtenverdrag). 

Geen enkele staat kan een deel van de volle zee aan zijn soevereiniteit onderwerpen (art. 89), 
tenzij er een EEZ werd ingesteld. Hieruit volgt dat de kuststaat geen bevoegdheid meer heeft 
om via MRP territoriaal op te treden. Staten bezitten wel nog invloed op de activiteiten die 
hun eigen onderdanen zouden willen uitvoeren op de volle zee.82 

Staten en hun onderdanen moeten nog steeds de principes van het internationaal recht en 
andere bepalingen van het VN-Zeerechtenverdrag respecteren. Sommige daarvan liggen in 
lijn met wat men door middel van MRP ook zou nastreven, bv. beschermen van het mariene 
milieu of voorkomen van vervuiling. In de praktijk zijn staten tot nog toe niet echt enthousiast 
om op te treden op basis van hun wederzijdse verplichtingen. Sectoraal zijn er wel enkele 
internationale instrumenten, zoals de VN-Visbestandenovereenkomst van 199583 voor de 
visserij of de MARPOL van 1973 (gewijzigd in 1978) m.b.t. vervuiling84. De concrete 
uitwerking van deze verdragen is echter beperkt.  

Hoewel de VN-Visbestandenovereenkomst oproept tot de oprichting van regionale 
organisaties voor visserijbeheer (Regional Fisheries Management Organisations, RFMO) zijn 
er nog delen van de volle zee die niet gevat worden onder de bestaande RFMO’s. Bovendien 
ontbreekt vaak de juridische basis of politieke wil om gebieden te sluiten voor visserij met het 
oog op behoud van biodiversiteit. De MARPOL is dan weer een oud instrument en dat 
weerspiegelt zich in het ontbreken van het besef dat de mariene ecologie ondanks de 
uitgestrekte gebieden even kwetsbaar kan zijn als ecosystemen op het land. Voor de rest zijn 
er wat betreft de volle zee tekortkomingen op het gebied van duurzaam gebruik van 
biodiversiteit, strategische milieubeoordeling, beschermde mariene gebieden, etc. Er bestaan 

                                                 
82 Europese Commissie, H. ACKER en S. HODGSON (eds.), “Legal Aspects of Maritime Spatial Planning”, 13-14. 
83 Overeenkomst van de Verenigde Naties van 4 augustus 1995 voor de toepassing van de bepalingen van het 
Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee van 10 december 1982 die betrekking hebben op de 
instandhouding en het beheer van grensoverschrijdende en over grote afstanden trekkende visbestanden (VN-
Visbestandenovereenkomst), United Nations Treaty Series, Vol. 2167. 
84 Internationaal verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen, zoals gemodifieerd door 
het Protocol van 17 februari 1978, United Nations Treaty Series, Vol. 1340. 
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dus wel instrumenten die kunnen gebruikt worden voor bescherming, maar dit gebeurt dan erg 
fragmentarisch. Om echt te kunnen spreken van MRP is er dus nood aan een overkoepelend 
institutioneel kader.85 

Traditionele methodes van beheer (quota, vlootbeperkingen) zijn vaak niet effectief op volle 
zee. Daarom kunnen ruimtelijke bepalingen (bv. instellen van mariene beschermde gebieden) 
of temporele maatregelen (visseizoenen) een oplossing zijn. Zeker in gebieden waar men een 
tekort heeft aan wetenschappelijke informatie die de impact van menselijke activiteiten zou 
kunnen weergeven, is het in lijn met het voorzichtigheidsbeginsel om minder indringend of 
verstorend te werk te gaan.86 

Het ontwikkelen van een netwerk van mariene beschermde gebieden (marine protected area, 
MPA), als onderdeel van MRP, wordt op wereldniveau gezien als een prioriteit voor de 
bescherming van het mariene milieu. Om te bepalen welke gebieden in aanmerking komen 
moeten relevante ecologische criteria worden ontwikkeld. Het OSPAR-verdrag, dat van 
toepassing is op een maritiem gebied waarvan 40% volle zee is, gebruikt een zevental criteria 
voor de identificatie van te beschermen zones, waaronder het belang van de soortenrijkdom of 
de mate van ecologische achteruitgang. Na deze ecologische overwegingen volgen ook 
praktische overwegingen om een verdere rangschikking te maken.87 

Mariene ruimtelijke planning vereist dat activiteiten worden ingericht op een manier waar ze 
zich tot hun potentieel kunnen ontplooien. Dit betekent ook plannen een activiteit moet 
gebeuren, niet enkel gebieden aanduiden waar bepaalde zaken verboden zijn. Er zijn 
verschillende manieren om dit te doen op volle zee. Zo kan men activiteiten toelaten in 
gebieden waar blijkt dat ze niet zouden kunnen in aanmerking komen voor bescherming als 
MPA. Het kan ook gebeuren dat gebieden reeds zwaar beïnvloed zijn en in die zin kunnen 
gezien worden als “industrieel”. Menselijke activiteiten kunnen er dus worden toegelaten 
zolang er een bepaald evenwicht wordt gegarandeerd en de situatie niet verder verslechtert. 
Het gevaar bestaat echter dat gebieden die potentieel waardevol kunnen zijn, worden 
geëxploiteerd en verwaarloosd om vervolgens niet in aanmerking voor bescherming te kunnen 
komen.88 

 2.6.2 Bevoegdheid voor MRP 

Aangezien het de staten zijn die lid zijn van het VN-Zeerechtenverdrag en hieruit rechten en 
verplichtingen putten, kunnen we ervan uitgaan dat deze staten dan ook bevoegd zijn om zich 
in te laten met MRP binnen hun invloedssfeer. Ook de “Routekaart naar maritieme ruimtelijke 
ordening” van de Europese Commissie bevestigt het standpunt dat de uitvoering van MRP 
onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten valt. 

Echter, wegens de verbondenheid van de zeegebieden komt ook het supranationale belang om 
de hoek kijken. De Commissie gaat in de Routekaart ervan uit dat overleg en maatregelen op 
EU-niveau een meerwaarde kunnen bieden, zonder het subsidiariteitsbeginsel te schenden. 
Het is in het belang van de lidstaten zelf, om in grensoverschrijdende omstandigheden gebruik 
te maken van het Europees platform en op die manier een efficiëntere aanpak door 
samenwerking te verwezenlijken. Ook voor de EU is samenwerking op vlak van MRP 
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86 Ibid., 834. 
87 Ibid., 835. 
88 Ibid., 835. 
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belangrijk, zeker in de context van de interne markt. Op die manier komt men tot “een 
transparant en betrouwbaar planologisch kader op basis waarvan vergunningssystemen 
kunnen worden vereenvoudigd en de kosten van regulerings- en administratieve procedures 
kunnen worden teruggedrongen”.89 

Door wisselwerking tussen land en zee en de impact op lokale kustgemeenschappen zijn 
eveneens de kleinere lokale belangen niet te verwaarlozen De noden van lokale 
kustgemeenschappen, vaak sterk afhankelijk van de zee, worden in rekening gebracht door 
medewerking als stakeholders in het MRP-proces. De verantwoordelijkheid voor de 
totstandkoming van de maritieme ruimtelijke plannen zelf is toch eerder nationaal. Het kan 
ook anders. In Zweden bijvoorbeeld, is ruimtelijke planning traditioneel een aangelegenheid 
van de gemeenten of municipaliteiten. Deze denkwijze werd dan ook doorgetrokken voor 
MRP in binnen- en territoriale wateren. Zonder nationale doelstellingen is het voor lokale 
gemeenschappen echter moeilijk om tot coherent beleid te komen, waardoor van de 80 
Zweedse kustmunicipaliteiten, slechts enkele tot MRP in territoriale wateren zijn overgegaan. 
De planning in de Zweedse EEZ is toevertrouwd aan de Swedish Agency for Marine and 
Water Management (SwAM), een centraal overheidsagentschap.90  

Het nationaal beleidsniveau lijkt dan ook het best geschikt om bevoegdheid over MRP op te 
nemen. In België is MRP een federale bevoegdheid. De leiding van het kabinet wordt in 2015 
waargenomen door de Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en 
Noordzee, Bart Tommelein.91 Alles rond ruimtelijke ordening is in principe een toegewezen 
bevoegdheid van het Vlaamse Gewest (art. 6, §1, I BWHI)92. Territoriaal is deze bevoegdheid 
echter beperkt tot de provincies van het Vlaamse Gewest (art. 5, eerste lid Gw.), daarbuiten 
heeft de federale wetgever de residuaire bevoegdheid. Het Vlaams Gewest wordt toch 
betrokken bij de totstandkoming van het MRP. Het KB 13 november 201293 voorziet plaats 
voor de vertegenwoordigers van het Vlaamse Gewest in een raadgevende commissie die 
advies zal verlenen over de aanneming van een MRP. Dit maakt deel uit van het formeel 
overleg. Een aantal belangrijke activiteiten zoals de bescherming van het leefmilieu, de 
zeevisserij en de havens zijn Vlaamse bevoegdheden. Daarom is er op dit vlak voorzien in 
informeel overleg. 

2.7 Geregelde sectoren onder MRP 

De zee wordt gebruikt voor vele verschillende activiteiten. De taak van MRP is om 
conflicterende belangen te voorkomen of op te lossen. Men kan een onderscheid maken 
tussen menselijke activiteiten en natuurlijke activiteiten. Daarnaast kan men de activiteiten 
ook verdelen in vaste of plaatsgebonden activiteiten (o.a. wind- en getijdenenergie, kabels en 
pijpleidingen, haveninfrastructuur, energieopslag en artificiële eilanden) en tijdelijke of 
verplaatsbare activiteiten (o.a. visserij, scheepvaart, ontginning en baggerwerken, recreatie). 
Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste maritieme activiteiten, hun juridisch kader en 
hun relatie met MRP. 

                                                 
89 COM(2008)791 def. 
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procedure tot aanneming van een marien ruimtelijk plan in de Belgische zeegebieden, B.S. 28 november 2012. 
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2.7.1 Scheepvaart 

In principe zijn schepen vrij onbelemmerd te varen door zeegebieden van andere staten (recht 
van onschuldige doorvaart). Naarmate meer activiteiten op zee tot ontwikkeling komen, 
ontstaan er praktische beperkingen aan dit recht, vooral door plaatsgebonden activiteiten zoals 
energieopwekking door windmolenparken. Omgekeerd kan het bestaan van sommige 
scheepvaartroutes verhinderen dat er op die plaatsen andere activiteiten zouden worden 
gevoerd. 

Het BDNZ wordt druk bevaren en is door de nabijheid van grote havens zoals Rotterdam en 
Antwerpen van internationaal belang. De staat heeft een verantwoordelijkheid om de 
veiligheid van de scheepvaart te verzekeren. Goede MRP zal een afweging moeten maken 
tussen scheepvaart en geplande of bestaande activiteiten en een realiseerbare oplossing naar 
voren schuiven. Bij het opstellen van een MRP moet men rekening houden met internationale 
regelgeving inzake scheepvaart.  

Het VN-Zeerechtenverdrag geldt als een kaderregeling en legt de basisrechten vast van de 
scheepvaart. Het recht van onschuldige doorvaart laat schepen van alle staten toe om de 
territoriale zee van een kuststaat te doorkruisen indien dit deel uitmaakt van normale navigatie 
of een overmachtsituatie en geen gevaar oplevert voor de vrede, de orde of de veiligheid van 
de kuststaat (art. 17-19 VN-Zeerechtenverdrag). De kuststaat kan wetten en voorschriften 
aannemen betreffende de onschuldige doorvaart voor de veiligheid van de scheepvaart en de 
regeling van het verkeer op zee (art. 21). Bovendien kan de kuststaat van vreemde schepen die 
het recht van onschuldige doorvaart door zijn territoriale zee uitoefenen, eisen dat deze de 
door de staat aangewezen scheepvaartroutes en verkeersscheidingsstelsels gebruiken, zeker 
als ze een gevaarlijke lading aan boord hebben (art. 22). 

In de EEZ en de volle zee genieten schepen de vrijheid van scheepvaart (art. 58 juncto art. 
87). Het wordt de kuststaat wel toegelaten om in het kader van de veiligheid van de 
scheepvaart, rondom kunstmatige eilanden en installaties veiligheidszones te voorzien. Deze 
mogen dan weer niet worden opgericht indien erkende scheepvaartroutes, die van wezenlijk 
belang zijn voor de internationale scheepvaart zouden worden belemmerd (art. 60). 

In beperkte mate kunnen staten ook beperkingen stellen aan scheepvaart uit overwegingen die 
te maken hebben met de bescherming van kwetsbare mariene gebieden. Art. 211, zesde lid 
VN-Zeerechtenverdrag staat toe dat wanneer “internationale regels en normen ontoereikend 
zijn om te voorzien in bijzondere omstandigheden en kuststaten redelijke gronden hebben om 
aan te nemen dat een bepaald duidelijk omschreven gebied van hun onderscheiden exclusieve 
economische zones een gebied is, ten aanzien waarvan de aanneming van bijzondere 
verplichte maatregelen ter voorkoming van verontreiniging door schepen vereist is … kunnen 
de kuststaten, na passend overleg via de bevoegde internationale organisatie met andere 
betrokken staten, voor dat gebied een mededeling aan die organisatie richten”. Als de 
organisatie bepaalt dat het gebied valt onder de voorziene voorwaarden “kan de kuststaat voor 
dat gebied wetten en voorschriften aannemen ter voorkoming, vermindering en bestrijding 
van verontreiniging door schepen, met toepassing van de internationale regels en normen of 
gebruiken bij de navigatie die via de organisatie van toepassing zijn verklaard op bijzondere 
gebieden”.94 
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Wat betreft de concrete regels inzake de veiligheid van de scheepvaart verwijst het VN-
Zeerechtenverdrag naar de “bevoegde internationale organisatie” (art. 22). Er wordt algemeen 
aanvaard dat dit de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) is.95  

Het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee (SOLAS)96 bevat 
bepalingen die gaan over het gebruik van scheepsrouteringssystemen. Men onderscheidt 
aanbevolen en verplichte routeringssystemen. In de territoriale zee kunnen staten zelf 
vaarroutes bepalen, waarbij ze rekening houden met de aanbevelingen van de IMO. In de EEZ 
is de aanneming van routeringssystemen de taak van de IMO zelf. Omgekeerd kunnen ook 
zones worden ingesteld die moeten vermeden, waardoor meer ruimte wordt gegeven aan het 
milieu.97  

De procedure voor de aanneming is vastgelegd in de IMO Resolutie A.572(14).98 Deze 
resolutie geeft aan dat overheden bij het plannen van boorplatformen of andere structuren 
(zoals windmolenparken) ervoor zorgen dat ze niet in de weg liggen van routeringssystemen 
die zijn aangenomen door de IMO. Indien dit niet kan vermeden worden moet het 
verkeersscheidingsstelsel tijdelijk gewijzigd worden. Indien de installaties van permanente 
aard zijn, moet een wijziging van het verkeersscheidingsstelsel voorgelegd worden en 
aangenomen door de IMO.99 

2.7.2 Visserij en aquacultuur 

In België is het thema van visserij binnen de MRP niet eenvoudig vanwege de verregaande 
bevoegdheden die de Europese Unie heeft in het kader van het Gemeenschappelijk 
Visserijbeleid (GVB). 

Internationaal recht 

Vooreerst zijn er internationale regels die moeten worden gerespecteerd. Hier is opnieuw het 
VN-Zeerechtenverdrag relevant. De rechten en plichten van staten m.b.t. de exploitatie van 
levende natuurlijke rijkdommen verschillen, afhankelijk van in welke zone de activiteiten 
plaatsvinden.  

In de territoriale zee valt deze exploitatie onder de soevereiniteit van de kuststaat, die mag 
overgaan tot uitvaardigen van wetten en reglementen hieromtrent (art. 2 VN-
Zeerechtenverdrag). Vissersschepen van andere staten die zonder toestemming zouden vissen 
in de territoriale zee van de kuststaat schenden de voorwaarden van het recht van onschuldige 
doorgang (art. 19).100 
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In de EEZ is er aan de ene kant een recht voor de kuststaat om passende maatregelen voor 
behoud en beheer van levende natuurlijke rijkdommen te nemen, zodat de instandhouding van 
de levende rijkdommen in de exclusieve economische zone niet door overexploitatie in gevaar 
wordt gebracht (art. 61).  

Aan de andere kant doet dit recht geen afbreuk aan de plicht om optimaal gebruik te maken 
van de levende rijkdommen. Indien de kuststaat dit niet zelf kan realiseren, dan wordt het 
overschot van de toelaatbare vangst via overeenkomsten overgedragen aan andere landen. 
Onderdanen van andere staten die in de exclusieve economische zone vissen, dienen de 
beschermende maatregelen en de andere voorwaarden en bedingen vastgesteld in de wetten en 
voorschriften van de kuststaat na te leven. Deze voorschriften kunnen te maken hebben met 
het verlenen van vergunningen, vaststellen van vissoorten die mogen gevangen worden met 
bijhorende quota, vastleggen van visseizoenen en typen toegelaten vistuig of vissersschepen, 
enz. (art. 62, vierde lid). 

Op volle zee hebben de staten de vrijheid van visserij, maar zijn wel gebonden door de 
verplichting om maatregelen jegens hun onderdanen te treffen en samen te werken met andere 
staten bij het behoud en het beheer van levende rijkdommen in de gebieden van de volle zee 
(art. 116-119). Staten kunnen de volle zee niet aan hun soevereiniteit onderwerpen. Hieruit 
volgt dat er onderhandeld zal moeten worden met andere staten. Dit leidt tot overeenkomsten 
tot oprichting van regionale organisaties voor visserijbeheer (RFMO). Staten moeten zich 
aansluiten bij deze regionale organisaties en hun maatregelen uitvoeren om te mogen vissen 
op bepaalde vissoorten (bv. tonijn in de Atlantische Oceaan wordt geregeld door de ICCAT). 
Eén van de maatregelen kan zijn om speciale gecontroleerde zones aan te duiden, wat relevant 
kan zijn voor MRP.101 

Europees recht 

Voor EU lidstaten is het belangrijk hun MRP te voeren in lijn met het Gemeenschappelijk 
Visserijbeleid (GVB). De Europese Unie heeft volgens het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie namelijk de exclusieve bevoegdheid inzake de instandhouding van de 
biologische rijkdommen van de zee in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid (art. 
3, d VWEU)102.  

De Europese bevoegdheid in deze materie strekt zich uit tot alle vissersschepen onder de vlag 
van een lidstaat van de Unie en gaat zover als de jurisdictie van de lidstaten (binnenwateren, 
territoriale wateren, EEZ en visserijzones). De uitvoering en handhaving van het EU beleid is 
wel nog steeds de verantwoordelijkheid van de lidstaten.103 

In 2009 zijn er binnen de EU stemmen opgegaan om het GVB te hervormen. Dit is dan ook 
gebeurd in December 2013 met de Verordening nr. 1380/2013104. Deze verordening is sinds 1 
januari 2014 in werking. Dankzij deze hervorming hebben de lidstaten nu meer zeggenschap 

                                                 
101 Europese Commissie, H. ACKER en S. HODGSON, “Legal Aspects of Maritime Spatial Planning”, 22-23. 
102 Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, Pb. C 26 oktober 
2012, afl. 326, 47-390. 
103 Europese Commissie, H. ACKER en S. HODGSON, “Legal Aspects of Maritime Spatial Planning”, 24. 
104 Verordening Nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 inzake het 
gemeenschappelijk visserijbeleid, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1954/2003 en (EG) nr. 1224/2009 
van de Raad en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 2371/2002 en (EG) nr. 639/2004 van de Raad en 
Besluit 2004/585/EG van de Raad, Pb. L 28 december 2013, afl. 354, 22. 
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op nationaal en regionaal niveau. Hier staat tegenover dat lidstaten moeten samenwerken, 
“aangezien de gedeelde visbestanden en gedeelde ecosystemen zich over uitgestrekte 
geografische gebieden uitstrekken en niet door afzonderlijk agerende, individuele lidstaten 
kunnen worden beheerd”.105  

De regionalisering wordt door art. 18 van de Verordening toegestaan inzake 
instandhoudingsmaatregelen. De mate waarin bevoegdheden zijn gedelegeerd mag echter niet 
overschat worden. Ten eerste kunnen de lidstaten besluiten gemeenschappelijke 
aanbevelingen in te dienen bij de Commissie om de doelstellingen van de betrokken 
instandhoudingsmaatregel van de Unie, de meerjarenplannen of de specifieke 
teruggooiplannen te verwezenlijken. Ten tweede kunnen lidstaten, met betrekking tot een 
instandhoudingsmaatregel van de Unie, maatregelen vaststellen tot nadere uitwerking van 
deze instandhoudingsmaatregel. De betrokken lidstaten werken bij de vaststelling van deze 
maatregelen nauw samen. De Commissie wordt hierbij betrokken en er wordt rekening 
gehouden met haar opmerkingen. De lidstaten kunnen hun respectieve nationale maatregelen 
pas vaststellen wanneer alle betrokken lidstaten, overeenstemming hebben bereikt over de 
inhoud van die maatregelen. Indien de Commissie van oordeel is dat een maatregel van een 
lidstaat niet voldoet aan de in de betrokken instandhoudingsmaatregel vervatte voorwaarden, 
kan zij, met vermelding van de redenen daartoe, de betrokken lidstaat of lidstaat verzoeken 
die maatregel te wijzigen of in te trekken (art. 18, achtste lid).106 

Lidstaten kunnen zelf ook bepaalde nationale instandhoudingsmaatregelen vaststellen die van 
toepassing zijn op hun eigen vissersvaartuigen en personen gevestigd op hun grondgebied. 
(art. 19). Alsook maatregelen van niet-discriminerende aard binnen de 12-mijlszone of 
territoriale zee (art. 20). 

Belgisch recht 

In België heeft de regering via het Marien Ruimtelijk Plan 2014 voorwaarden gesteld aan de 
kustvisserij en garnaalvisserij, alsook een verbod van bodemberoerende visserij in bepaalde 
zones uitgevaardigd. Deze ruimtelijke voorschriften in verband met visserijtechnieken zijn 
onderworpen aan de Verordening nr. 1380/2013.107 De procedure en termijnen worden 
beschreven in artikel 11 van de Verordening. De initiatiefnemende lidstaat moet onder andere 
de Commissie en de andere lidstaten met een rechtstreeks belang bij het beheer relevante 
informatie over de benodigde maatregelen verstrekken, met inbegrip van de motivering, 
wetenschappelijke onderbouwing en nadere gegevens omtrent de praktische uitvoering en 
handhaving. 

Men is er in het algemeen over eens dat de zeeën overbevist worden en bepaalde visbestanden 
worden bedreigd. Volgens de Europese Commissie is het diep ingewortelde probleem van 
overcapaciteit dan ook een van de vijf structurele tekortkomingen van het Gemeenschappelijk 
visserijbeleid.108 Louter beperken van visvangst en educatie van de bevolking over duurzame 

                                                 
105 COM(2009)163 def., Groenboek – Hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid, EurLex. 
106 M. SALOMON, T. MARKUS en M. DROSS, “Masterstroke or paper tiger – The reform of the EU's Common 
Fisheries Policy”, Marine Policy 2014, afl. 47, 82. 
107 Koninklijk Besluit tot vaststelling van het marien ruimtelijk plan, Bijlage 2. Langetermijnvisie, 
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vis is niet voldoende. Men moet de groeiende consumptie dan ook tegemoetkomen door in te 
zetten op meer aquacultuur.  

In België hoopt men milieuvriendelijke aquacultuur-projecten te realiseren in de 
concessiezones voor hernieuwbare energie (Belwind en C-Power). Op die manier zou men het 
ruimtegebruik kunnen beperken en toch meerdere milieudoelstellingen te verwezenlijken.109 
In principe zou aquacultuur ook mogelijk zijn op andere locaties, behalve in de IMO routes en 
hun verlengtrajecten of de zones voor zand- en grindontginning.110 In het verleden is er reeds 
een concessie verleend voor mosselkweek, maar deze werd geschorst omdat het niet 
commercieel haalbaar was. Een reden hiervoor is dat de zone die voorzien was verstoord werd 
door de scheepvaart. Dit geeft dan ook aan dat MRP belangrijk kan zijn om in de toekomst 
zulke conflicten op te lossen. Misschien kan men in combinatie met nieuwe installaties op zee 
de mosselkweek een betere plaats geven en op die manier nieuw leven inblazen.111 

2.7.3 Energie 

De EU heeft voor de komende 5 jaar een ‘20-20-20 doelstelling’ in het kader van 
klimaatverandering en duurzame energievoorziening.112 Het potentieel van de zee op dit vlak 
wordt uitgedrukt onder de term ‘Blauwe Energie’.113 De grootste realisaties zijn gemaakt 
dankzij offshore windmolenparken en installaties voor golfslag- en getijdenenergie. Daarnaast 
ontwikkelt men ook manieren om deze energie op te slaan en dus meer betrouwbaar te maken 
(bv. energie-atol). 

Naast allerlei technische en financiële obstakels, zijn er ook moeilijkheden op juridisch vlak. 
Er is er nood aan een sterk juridisch kader dat de Europese doelstellingen zal ondersteunen. 
Complexe nationale vergunnings- en toelatingsprocedures kunnen projecten vertraging doen 
oplopen en de kosten opjagen. Omdat er nog onzekerheid bestaat over de precieze 
milieugevolgen van installaties op zee is het belangrijk dat er voldoende uitwisseling van 
informatie plaatsvindt. Daarom is het belangrijk dat oceaanenergie (in ruime zin) wordt 
opgenomen in plannen van maritieme ruimtelijke ordening.114 

België is ondanks de relatief kleine oppervlakte van het BDNZ toch een grote speler in 
Europa als het aankomt op offshore windenergie. In het KB van 17 mei 2004115 werd een 
zone voor domeinconcessies voor de ontwikkeling van offshore projecten voor hernieuwbare 
energie voorzien aan de oostelijke grens van het BDNZ. Wegens bezorgdheid over de 
veiligheid van de scheepvaart (Westpitvaarroute) is er een wijziging gebeurd in het 
zuidwesten van de concessiezone. Andere activiteiten in deze zone worden niet uitgesloten, 
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maar de ontwikkeling van hernieuwbare energie heeft voorrang. De concessies worden 
verleend voor 20 jaar, met een maximale verlenging tot 30 jaar.116 In principe voorziet men 
geen verdere uitbreidingen van de bestaande concessiezone wegens de nabijheid van de 
concessie verleend voor zandwinning, ten westen van de windmolenparken. Dit zou kunnen 
veranderen in een toekomstig marien ruimtelijk plan indien bestaande concessies verlopen.117 

Om een windmolenpark op zee te mogen bouwen is naast een domeinconcessie ook een 
milieuvergunning vereist. De procedure hiervoor is geregeld in de Wet van 20 januari 1999 
ter bescherming van het mariene milieu en twee Koninklijke besluiten van 7 en 9 februari 
2003. De aanvrager van een project stelt een milieueffectenrapport op dat wordt beoordeeld 
door het BMM (zie verder over Milieueffectenboordeling).  

Voor de exploitatie van de submariene elektriciteitskabels moeten aparte vergunningen 
worden gevraagd.118 In de toekomst wil men de kabels van de verschillende windmolenparken 
bundelen en samen richting kust laten stromen (het zogenaamde ‘stopcontact op zee’).119 In 
het Marien Ruimtelijk Plan is reeds een “zone voor een installatie voor het transport van 
elektriciteit” aangeduid. Het hoogspanningsstation zou moeten kunnen geïntegreerd worden 
in de windmolenparken.120 

Het probleem met hernieuwbare energie is dat het geen constante toevoer van elektriciteit kan 
leveren. Als we minder afhankelijk willen zijn van klassieke energiebronnen (thermische 
centrales, kerncentrales) moeten we manieren ontwikkelen om hernieuwbare energie 
betrouwbaar te maken door energieopslag. Een mogelijke manier om dit te doen is door het 
bouwen van een energie-atol op zee. De overschot aan elektriciteit die wordt opgewekt in de 
windmolenparken kan worden gebruikt om water te pompen in het waterreservoir van het 
energie-atol. Door middel van waterturbines kan men energie opwekken op momenten dat er 
geen wind is of extra elektriciteit nodig is.121  

In het MRP 2014 zijn er twee zones aangeduid voor energieopslag, voor de haven van 
Zeebrugge en voor de kust van De Haan.122 Voor het gebied voor de kust van De Haan werd 
een concessie aangevraagd door THV iLand, maar recent geweigerd door de regering.123 
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Het thema ‘energie’ is binnen het MRP niet afgesloten met enkel een overzicht van 
hernieuwbare bronnen. Aardgas blijft nog steeds belangrijk, daarom houdt men in de plannen 
ook rekening met de drie bestaande gaspijpleidingen: de Zeepipe (Noorwegen-Zeebrugge), de 
Interconnector (Verenigd Koninkrijk-Zeebrugge) en de Franpipe (Noorwegen-Frankrijk). Dit 
gaat gepaard met de nodige internationale overeenkomsten, milieuvergunningen en 
veiligheidsvoorschiften.124 

2.7.4 Zand- en grindwinning 

Zand- en grindwinning op zee is te beschouwen als de exploitatie van de zeebodem en de 
ondergrond. In de territoriale zee vallen de activiteiten van de kuststaat allemaal onder hun 
soevereiniteit. Voor het gebied daarbuiten, met name het continentaal plat, geeft het VN-
Zeerechtenverdrag kuststaten het recht de natuurlijke rijkdommen van het plat te exploiteren 
(art. 77 VN-Zeerechtenverdrag). Deze natuurlijke rijkdommen “bestaan uit de minerale en 
andere niet-levende rijkdommen van de zeebodem en de ondergrond” (art. 77, vijfde lid VN-
Zeerechtenverdrag). In België liggen twee ontginningsgebieden (ook wel ‘controlezones’ 
genaamd) voornamelijk binnen de 12-mijlszone en twee gebieden behoren tot het continentaal 
plat. 

De ontginning is voor België een belangrijke industrie met een omzet van 265 miljoen euro in 
2002 en de activiteiten zijn sindsdien verdubbeld. Voor de private sector dient zand- en 
grindontginning voor de productie in de bouw (beton). Voor de overheid is de activiteit 
belangrijk om aan kustwering te doen (tegengaan van erosie van de kust en voorkomen 
overstromingen).125 

Het juridisch kader voor zand- en grindwinning ligt vervat in de Wet van 13 juni 1969126. 
Deze wet is meermaals gewijzigd in 1999 en 2008. De wet bepaalt de coördinaten van het 
continentaal plat (art. 2) en vereist een concessie voor de exploitatie van minerale en niet-
levende rijkdommen (art. 3). De voorwaarden voor de toekenning van de concessie zijn 
bepaald in het KB van 1 september 2004 betreffende de toekenningsprocedure voor 
concessies127. Dit Koninklijk Besluit werd bij de vaststelling van het nieuw marien ruimtelijk 
plan gewijzigd in 2014.128 

Er bestaan twee types concessies (vergunningen) die kunnen worden verleend. Een ‘gewone 
concessie’ is beperkt tot 100 000m³/maand en kan enkel worden uitgebaat in de aangeduide 
controlezones. De private ontginningsbedrijven maken hiervan gebruik. Een ‘concessie voor 
uitzonderlijke projecten’ kan buiten de controlezones worden uitgebaat en heeft een capaciteit 
die hoger is dan die van de gewone concessie. Deze uitzonderlijke concessies zijn in handen 
van de overheid en dienen voor zeewering, beheer van de waterwegen en kustveiligheid. De 
concessie wordt toegekend voor 10 jaar.129 
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Een concessieaanvraag wordt vergezeld van een milieueffectenrapport op basis waarvan het 
BMM een milieueffectenbeoordeling doet. De procedure die moet gevolgd worden is 
beschreven in een ander KB van 1 september 2004 betreffende de 
milieueffectenbeoordeling130. Er wordt voorzien in monitoring, de ontginningsactiviteiten 
worden nauwkeurig gevolgd dankzij toestellen (black-box) die worden geïnstalleerd op de 
ontginningsschepen. Deze monitoring kan in de praktijk dan ook leiden tot het sluiten van de 
hele controlezone, wat ook gebeurde in 2003 en 2010 toen er op bepaalde locaties 5 meter van 
de zeebodem was weggehaald.131 

Het KB betreffende de toekenningsprocedure voor concessies laat per periode van 5 jaar een 
maximaal volume van 15 miljoen m³ toe (art. 25 KB 1 september 2004). Jaarlijks wordt per 
concessie het maximum volume vastgelegd. In de praktijk ontginnen de private 
ondernemingen ongeveer de helft van wat hen wordt toegestaan.132 De toegekende concessies 
kunnen worden overgedragen (art. 19), kunnen vervallen (art. 21) en voorzien in een 
vergoeding die dient om het onderzoek te financieren (art. 29). 

Zand- en grindwinning is een tijdelijke activiteit die ruimtelijk niet compatibel is met 
bestaande pijpleidingen en kabels, internationale scheepvaart, staande visnetten en gevoelige 
natuurgebieden. Men zou eventueel wel dezelfde ruimte kunnen gebruiken als voor 
baggeractiviteiten, waarbij gestorte specie opnieuw wordt opgehaald.133 In de toekomst wil 
men geleidelijk aan de ontginningsvolumes verlagen in het gebied van de ‘Vlaamse Banken’. 
Concessies die in de ‘Vlaamse Banken’ worden aangevraagd zullen onderworpen worden aan 
een passende beoordeling in het kader van de milieueffectenbeoordeling.134 

2.8 Geïntegreerd beheer van kustgebieden 

Plannen opstellen voor zeegebieden die volledig los staan van de ruimtelijke ordening op land 
geeft geen beeld van de interacties tussen de twee. Het besef over de invloed van de zee op de 
kust is er vroeg gekomen en men was zeer ambitieus om deze interactie tot op het 
continentaal plat in kaart te brengen en te beheren. Dit initiatief is echter voor veel landen niet 
veel verder gekomen dan enkele kilometers zeewaarts en niet ruimer dan lokale plannen.135 
Geïntegreerd kustzonebeleid of geïntegreerd beheer van kustgebieden (GBKG) is de 
ontbrekende schakel die kan helpen de wisselwerking tussen land en zee weer te geven. 
Hoewel de rest van deze masterproef niet gedetailleerd zal ingaan op geïntegreerd 
kustzonebeleid, kan het wel handig zijn om even uiteen te zetten wat het precies inhoudt en 
hoe het verschilt van maritieme ruimtelijke planning. 

Geïntegreerd beheer van kustgebieden (in het Engels ‘ICZM’) is een “dynamisch, 
multidisciplinair en iteratief proces voor de bevordering van het duurzame beheer van 
kustgebieden”.136 ‘Geïntegreerd’ betekent zowel dat verschillende relevante sectoren en 
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beleidsniveaus betrokken worden, alsook dat land en zee in de kustzone samen worden 
beschouwd. ‘Dynamisch’ en ‘iteratief’ volgt uit het feit dat de zee niet stil ligt en de kustlijn 
vatbaar is voor wijzigingen, waardoor men steeds opnieuw het beleid moet aanpassen aan de 
laatste stand van zaken. 137  Zo kan men bijvoorbeeld de zee terugdringen dankzij zeewering 
of zelfs gebieden op de zee winnen d.m.v. het bouwen van artificiële eilanden. Er gaan ook 
stemmen op om het tegenovergestelde te doen en landoppervlakte terug te geven aan de zee, 
zoals voorgesteld in het plan “Metropolitaan Kustlandschap 2100”138. 

Territoriaal is het niet altijd evident hoe ver zeewaarts en landinwaarts GBKG eigenlijk reikt. 
In België definieert men ‘kustzone’ als het gebied tussen de polders en de territoriale zee.139 
Dit begrip kan echter verschillen van land tot land. In principe moet men alle activiteiten en 
fenomenen kunnen overzien die een impact zullen hebben aan de andere kant van de kustlijn. 
Verontreiniging, erosie en verduining zijn hier enkele voorbeelden van. 

Aanvankelijk gingen ontwikkelingen rond maritieme ruimtelijke planning gepaard met 
vermelding van geïntegreerd kustzonebeleid. Zo bevatte het initiële voorstel van de Europese 
Commissie voor een kaderrichtlijn140 nog beide termen in de titel. Uiteindelijk werd GBKG 
op de achterbank geplaatst bij de realisatie van deze kaderrichtlijn141. Coherentie met GBKG 
wordt vermeld als een minimumvereiste voor MRP (art. 6 Kaderrichtlijn). Aandacht voor 
land-zee interacties is belangrijk binnen MRP’s die de lidstaten zouden opstellen, maar ze 
kunnen dat eventueel ook via GBKG realiseren (art. 7 Kaderrichtlijn). 

Hoewel GBKG een logische stap is in de overgang van land- naar zeeplanning zijn de 
mogelijkheden ervan beperkt. Vele initiatieven rond GBKG die in Europa tot stand gekomen 
zijn, zijn ‘bottom-up’ initiatieven die ontwikkeld worden door lokale beleidsmakers. Hierdoor 
zijn het vooral de lokale belangen die spelen en in beschouwing worden genomen. Op die 
manier komt men niet tot een consistent en geharmoniseerd beleid in de kustgebieden van 
Europa.142 Het is echter niet de enige manier om tot algemene inzichten over de activiteiten en 
processen in de kustgebieden te komen. Strategische milieubeoordeling kan deze taak ook 
vervullen en heeft een sterkere juridische basis in het EU recht.143 

                                                 
137 A. CLIQUET en F. MAES, “Beleidsondersteunend Onderzoek Voor Een Geïntegreerd Kustzonebeleid in 
België: Welk Geïntegreerd Kustzonebeleid?”, Beheer Van Kust En Zee: Beleidsondersteunend Onderzoek in 

Vlaanderen 2001, nr. 4, 12. 
138 http://mkl2100.laboruimte.be/ (geraadpleegd 28 april 2015) 
139 H. MAELFAIT, K. BELPAEME, A.K. LESCRAUWAET, “Geïntegreerd beheer van kustgebieden” in A.K. 
LESCRAUWAET, H. PIRLET, T. VERLEYE, J. MEES, R. HERMAN (eds.) Compendium voor Kust en Zee, Oostende, 
2013, 265. 
140 COM(2013)133 def., Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van 
een kader voor maritieme ruimtelijke ordening en geïntegreerd kustbeheer, EurLex 
141 Richtlijn 2014/89/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 tot vaststelling van een kader 
voor maritieme ruimtelijke planning, Pb. L 28 augustus 2014, afl. 257, 135-145. 
142 H. D. SMITH, F. MAES, T. A. STOJANOVIC en R. C. BALLINGER, ”The integration of land and marine spatial 
planning.”, Journal Of Coastal Conservation 2011, nr. 15(2), 299. 
143 H. D. SMITH, F. MAES, T. A. STOJANOVIC en R. C. BALLINGER, ”The integration of land and marine spatial 
planning.”, Journal Of Coastal Conservation 2011, nr. 15(2), 300; Richtlĳn 2001/42/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van 
bepaalde plannen en programma's, Pb. L 21 juli 2001, afl. 197, 30-37. 
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3. Milieueffectenboordeling 

3.1 Definitie 

De Engelse definitie voor milieueffectenbeoordeling (MEB) luidt als volgt: “Environmental 
Impact Assessment (EIA) is an environmental policy instrument that is considered a 
necessary tool in order to give the environment its proper place in the decision-making 
process by improving the quality of information to decision makers, so that environmentally 
sensitive decisions can be made paying careful attention to minimising impacts, improving the 
planning of activities and protecting the environment.”144 

Milieueffectenbeoordeling is dus een procedure uitgevoerd door de overheid die het publiek 
betrekt, om op basis van wetenschappelijke gegevens de milieugevolgen van projecten en 
activiteiten, die mogelijks milieubelastend kunnen zijn, in te schatten. Het doel is de kwaliteit 
van de informatie waarover de autoriteiten beschikken te verbeteren, alsook via publieke 
participatie het maatschappelijk draagvlak te vergroten en de milieubelangen een plaats te 
geven bij het nemen van beslissingen.145 

Voor zeegebieden is MEB belangrijk omdat er voor dezelfde ruimte vele belanghebbenden 
zijn. De gebruikers van de zee hadden oorspronkelijk vrije toegang genoten (mare liberum), 
maar volgens moderne opvattingen is meer overleg vereist. MEB is de laatste jaren 
uitgegroeid tot een proces dat meer doet dan enkel milieugevolgen onderzoeken, ook de 
sociale en economische impact van projecten en activiteiten kan worden geëvalueerd. 
Projecten op zee genieten in het algemeen grote publieke belangstelling omdat het gaat om de 
ontwikkeling van nieuwe technologie, het gebruik van het openbaar domein en de invloed op 
reeds bestaande activiteiten (toerisme, recreatie, visserij).146 

3.2 Juridische basis 

 3.2.1 Internationaal recht 

Verscheidene internationale conferenties hebben de achteruitgang van de milieutoestand op 
de politieke agenda gebracht. Het werd noodzakelijk geacht om milieuoverwegingen mee te 
laten tellen voor besluitvorming. Zo ontstonden nationale regelingen voor MEB. Het 
internationale recht kwam van pas om coherentie te verzekeren tussen nationale procedures in 
het geval van grensoverschrijdende effecten. Het internationale recht is vooral belangrijk in 
situaties waar er geen nationale jurisdictie is. 

                                                 
144 K. BASTMEIJER en T. KOIVUROVA, ”Transboundary Environmental Impact Assessment: An Introduction” in 
Theory and Practice of Transboundary Environmental Impact Assessment, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 
2008, 1. 
145 T. KOIVUROVA, “Transboundary Environmental Impact Assessment in International Law” in S. MARSDEN en 
T. KOIVUROVA (eds.), Transboundary Environmental Impact Assessment in the European Union, Washington 
D.C., Earthscan, 2011, 15. 
146 M. PORTMAN, “Involving the public in the impact assessment of offshore renewable energy facilities”, 
Marine Policy 2009, afl. 33, 332. 
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3.2.1.1 No harm-principe (Stockholm Verklaring) 

Het ontstaan van grensoverschrijdende MEB kan worden afgeleid uit het ‘no harm’-principe, 
een basisprincipe in het international milieurecht. Dit principe, zoals vastgelegd in de 
Stockholm Verklaring van 1972, houdt in dat staten soeverein zijn in het exploiteren van hun 
eigen middelen, maar hierbij de verantwoordelijkheid hebben om geen schade toe te brengen 
aan het milieu van andere staten. Het is geen resultaatsverbintenis, maar eerder een 
middelenverbintenis. Milieueffectenbeoordeling wordt gezien als een vereiste om te voldoen 
aan deze verantwoordelijkheid, door tijdig in te schatten wat de milieugevolgen van bepaalde 
voorgenomen activiteiten zouden kunnen zijn en deze kennis uit te wisselen.147  

In 1987 heeft de UNEP de doelstellingen en principes van MEB verduidelijkt. Indien uit 
nationale MEB blijkt dat het milieu van een andere staat kan beïnvloed worden door 
voorgenomen activiteiten, moet de andere staat verwittigd worden en wordt alle relevante 
informatie overgemaakt. Dit model heeft gediend als basis voor de onderhandelingen van het 
Espoo-Verdrag. De verplichting om te communiceren met andere landen m.b.t. 
milieugevolgen bestaat trouwens niet enkel tussen naburige staten, maar ook betreffende 
impact op internationale of gemeenschappelijke gebieden (bv. Antarctica of de Arctische 
gebieden).148  

Het ‘no harm’-principe werd bevestigd in artikel 2 van de Rio Verklaring in 1992 en maakt 
volgens het Internationaal Gerechtshof deel uit van de algemene principes van internationaal 
recht.149 

3.2.1.2 Espoo-verdrag 

Opdat het ‘no harm’-principe in de praktijk kan worden toegepast, werd het noodzakelijk 
geacht om hieraan uitwerking te geven in verdragen en andere normerende instrumenten. In 
het internationale recht is dit gebeurd dankzij de totstandkoming van het Espoo-Verdrag.  

Het Verdrag inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband (Espoo-Verdrag) 
is ondertekend op 25 februari 1995 onder de auspiciën van de UNECE. Het is in werking 
getreden op 10 september 1997 en heeft 45 leden150, waaronder ook de Europese Unie zelf. 
Het Verdrag wil het ontstaan van belangrijke nadelige grensoverschrijdende milieueffecten 
beperken. Dit wordt bereikt doordat verdragspartijen worden verplicht een MEB uit te voeren 
alvorens ze bepaalde projecten vergunnen. Het Verdrag bepaalt welke informatie moet 
worden uitgewisseld tussen de betrokken staten. Daarnaast staat het Verdrag toe dat partijen 
zelf bilaterale of multilaterale verdragen afsluiten om verdere details onderling te regelen en 
op die manier te voldoen aan hun verplichtingen in geval van grensoverschrijdende 
milieueffecten.151 De werking en procedure van het Verdrag van Espoo wordt nader 
uiteengezet in de afdeling “Grensoverschrijdende aspecten”. 

                                                 
147 K. BASTMEIJER en T. KOIVUROVA, ”Transboundary Environmental Impact Assessment: An Introduction”, 7. 
148 T. KOIVUROVA, “Transboundary Environmental Impact Assessment in International Law”, 18. 
149 T. KOIVUROVA, “Transboundary Environmental Impact Assessment in International Law”, 23. 
150 https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-4&chapter=27&lang=en 
(geraadpleegd op 28 april 2015) 
151 R. TSUTSUMI en K. ROBINSON, “Environmental Impact Assessment and the Framework Convention for the 
Protection of the Marine Environment of the Caspian Sea”  in Theory and Practice of Transboundary 

Environmental Impact Assessment, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2008, 55. 
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 3.2.2 Europees recht 

De Europese Unie heeft een eigen juridische basis voor het voeren van MEB. De eerste 
richtlijn 85/337/EEG152 kwam er in 1985. Deze richtlijn werd meermaals geamendeerd. In 
1997153  gebeurde dit om te voldoen aan de vereisten van de Espoo-conventie in het kader van 
grensoverschrijdende milieueffecten. Het Espoo-Verdrag had ook invloed op de algemene 
richtlijnbepalingen van de nationale MEB-procedure doordat de werkingssfeer van de richtlijn 
werd uitgebreid tot bijkomende types projecten. Er werden extra criteria ontwikkeld aan de 
hand waarvan kan beoordeeld worden in welke gevallen MEB vereist zou kunnen zijn 
(screeningscriteria). In 2003154 werd de richtlijn gewijzigd overeenkomstig de bepalingen van 
het Verdrag van Aarhus wat betreft deelname van het publiek en toegang tot de rechter in 
milieuaangelegenheden. In 2009155 werd de richtlijn geamendeerd om de ontwikkeling van 
moderne technologie (bv. CO2-opslag) bij te blijven. Een gecodificeerde versie van de 
richtlijn kwam er in 2011156. Recent, werd de richtlijn opnieuw gewijzigd in 2014, deze 
wijzigingen worden hieronder besproken.157 

De MEB-Richtlijn is van toepassing op de milieueffectenbeoordeling van openbare en 
particuliere projecten die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor het milieu (art. 1 MEB-
Richtlijn). “Projecten” zijn de uitvoering van bouwwerken en installaties of ingrepen in het 
natuurlijk milieu of landschap (art.1, tweede lid). Milieueffectenbeoordeling verschilt van 
strategische milieubeoordeling (SMB) omdat SMB enkel dient voor plannen en programma’s 
van de overheid. In de praktijk is er wat verwarring over het onderscheid tussen projecten en 
plannen of programma’s (zie deel “Strategische milieubeoordeling”). 

De Richtlijn maakt in artikel 4 onderscheid tussen twee types projecten: deze die verplicht 
onderworpen worden aan MEB en deze die kunnen onderworpen worden aan MEB als 
bepaalde criteria zijn vervuld. Alle activiteiten die MEB-plichtig zijn, worden opgesomd in 
bijlage I omdat ze zonder twijfel milieubelastend zijn (o.a. afvalverwerking, chemische- en 
staalbedrijven). De activiteiten opgesomd in bijlage II moeten een ‘screening’-procedure 
doorlopen om te bepalen of ze MEB-plichtig zijn. Deze beoordeling is de 
verantwoordelijkheid van de lidstaten waarbij ze criteria of drempelwaarden kunnen 
vaststellen (gelijkaardige criteria werden in bijlage toegevoegd aan de richtlijn). 

                                                 
152 Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten, Pb. L 5 juli 1985, afl. 175, 40-48. 
153 Richtlijn 97/11/EG van de Raad van 3 maart 1997 tot wijziging van Richtlijn 85/337/EEG betreffende de 
milieu- effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, Pb. L 14 maart 1997, afl. 73, 5-15. 
154  Richtlĳn 2003/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 tot voorziening in inspraak 
van het publiek in de opstelling van bepaalde plannen en programma's betreffende het milieu en, met betrekking 
tot inspraak van het publiek en toegang tot de rechter, tot wĳziging van de Richtlĳnen 85/337/EEG en 96/61/EG 
van de Raad, Pb. L 25 juni 2003, afl. 156, 17-25. 
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opslag van kooldioxide en tot wijziging van Richtlijn 85/337/EEG van de Raad, de Richtlijnen 2000/60/EG, 
2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG en 2008/1/EG en Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees 
Parlement en de Raad, Pb. L 5 juni 2009, afl. 140, 114-135. 
156 Richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende de 
milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, Pb. L 28 januari 2012, afl. 26, 1-21. 
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Zodra bepaald is dat een project onderworpen is aan MEB moet de opdrachtgever alle nodige 
informatie leveren die opgesomd is in bijlage IV158 (art. 5 MEB-Richtlijn).  De bevoegde 
instanties worden geraadpleegd voor advies en informatie wordt bekend gemaakt aan het 
publiek zodat ze hun opmerkingen kunnen formuleren (art. 6).  

Eventueel worden andere betrokken lidstaten geconsulteerd, de procedure is vergelijkbaar met 
het model voorgesteld door het Espoo-Verdrag (art. 7). De uiteindelijke beslissing over de 
toelaatbaarheid van het project moet worden genomen met inachtneming van de adviezen van 
de bevoegde instanties en de opmerkingen van het publiek, ook deze uit het buitenland in 
geval van grensoverschrijdende milieueffecten (art. 8). Het publiek wordt uiteindelijk in 
kennis gesteld van het resultaat (art. 9).  

Omdat MEB ook kan gevoerd worden ten aanzien van particuliere projecten moet bijzonder 
voorzichtig worden omgegaan met handelsgeheimen en intellectuele eigendom (art. 10). 
Dergelijke bepaling vindt men niet in de SMB-richtlijn, die in de regel enkel gericht is tot 
overheden. 

Lidstaten zorgen er ook voor dat het betrokken publiek in beroep kan gaan bij de bevoegde 
rechtsinstantie (art. 11).Voor het overige is de procedure voor MEB en SMB vergelijkbaar en 
wordt daarom in meer detail besproken in het onderdeel “Strategische milieubeoordeling”. 

De toepassing en werking van de MEB-richtlijn werd onderzocht door de Europese 
Commissie in 2009. Het verslag van de Commissie159 geeft naast de positieve punten, vooral 
de knelpunten weer. Er werd onder andere vastgesteld dat lidstaten vaak hun discretionaire 
bevoegdheden overschreden bij het bepalen van screening-criteria of dat het niet altijd 
duidelijk was op welke wijze een alternatievenonderzoek moest gevoerd worden. 

In het kader van grensoverschrijdende MEB-procedures gaven de lidstaten zelf aan dat 
samenwerking moeilijk was door verschillen tussen de nationale procedures (verschillende 
termijnen, verschillende fasen waarin MEB plaatsvindt). De Commissie ziet als mogelijke 
conflictsituatie “projecten die binnen het rechtsgebied van meer dan één lidstaat worden 
uitgevoerd (bijv. in zeebekkens)”. Als oplossing werd voorgesteld bijkomende richtsnoeren te 
geven, alsook de bepalingen van de richtlijn zelf te versterken door de vaststelling van 
minimumtermijnen of de invoering van gezamenlijke MEB-procedures. 

Het Commissie-verslag heeft aanleiding gegeven tot het aannemen van een nieuwe MEB-
richtlijn (2014/52/EU)160. De richtlijn geeft concrete termijnen aan voor de verschillende 
fasen van de MEB. De screening-procedure is vereenvoudigd en de lidstaten moeten nu meer 
verantwoording afleggen over de wijze waarop ze bepalen welke projecten MEB-plichtig zijn 
a.d.h.v. de nieuwe criteria. Er is een nieuw artikel 8a ingevoerd waarin onder andere sprake is 
van monitoring op projecten die belangrijke nadelige milieueffecten hebben. 

                                                 
158 In de oorspronkelijke richtlijn was dit bijlage III. 
159 COM(2009)378 def., Verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's Toepassing en doeltreffendheid van de MEB-
richtlijn (richtlijn 85/337/EEG, als gewijzigd bij richtlijn 97/11/EG en richtlijn 2003/35/EG), EurLex. 
160 Richtlijn 2014/52/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 
2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, Pb. L 25 
april 2014, afl. 124, 1-18. 
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Wat betreft grensoverschrijdende effecten bepaalt de nieuwe richtlijn nu uitdrukkelijk in 
artikel 7 dat consultaties kunnen gebeuren via het oprichten van passende  
gemeenschappelijke instanties (paritair samengesteld). De termijnen waarbinnen het overleg 
plaatsvindt kan nog steeds door de lidstaten worden overeengekomen, maar moet op basis van 
de raadplegingstermijnen uit artikel 6 van de richtlijn. 

Activiteiten op zee konden onder de vorige richtlijn ook MEB-plichtig zijn (aquacultuur, 
landwinning op zee, pijpleidingen, windturbineparken). Opmerkelijk is dat nu in bijlage III 
over de screeningscriteria, niet alleen de kustgebieden als kwetsbaar milieu opgesomd staan, 
maar ook het mariene milieu zelf (bijlage III, 2, c, ii). 

 3.2.3 Belgisch recht 

In België is milieueffectenbeoordeling als onderdeel van ruimtelijke ordening in principe een 
regionale bevoegdheid. Ondanks de complexiteit die dit meebrengt in de praktijk, is België 
wel een goed onderwerp geweest voor de rechtspraak van het Hof van Justitie (C-133/94) 
over grensoverschrijdende MEB in het Vlaamse Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
Wat betreft het maritieme element is MEB echter een federale bevoegdheid. 

De Belgische procedure voor milieueffectenbeoordeling voor activiteiten op zee wordt 
geregeld door het Koninklijk Besluit van 9 september 2003, afgekondigd ter uitvoering van de 
wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu. Belast met de uitvoering van 
de MEB is “het bestuur”, dit is de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de 
Noordzee en het Schelde-estuarium (BMM), binnen het Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen (art. 3 juncto 1, KB 9 september 2003).161 

Een milieueffectenbeoordeling is vereist voor activiteiten die onderworpen zijn aan een 
vergunning of machtiging zoals beschreven in art. 28, §1 van de MMM-wet. De 
initiatiefnemer moet hiervoor een milieueffectenrapport (MER) indienen bij het BMM. 
Volgens het KB 9 september 2003 bestaat zo’n MER uit drie delen: een beschrijving van de 
voorgenomen activiteit, de effecten ervan op het milieu en een niet-technische samenvatting 
van de eerste twee delen. 

Indien het MER volledig is, adviseert het BMM over de aanvaardbaarheid van de activiteit 
(art. 16 KB 9 september 2003). Er kunnen ook voorwaarden of compensatie worden 
gekoppeld aan de aanvaarding van de activiteit. Dit advies stuurt de BMM door naar de 
bevoegde overheid zodat die kan beslissen over het verlenen van de vergunning (art. 17). 

De milieueffectenboordeling gebeurt op kosten van de aanvrager van de activiteit. Deze 
retributie wordt betaald en berekend op basis van de artikels 18 en 19. 

Eens een activiteit vergund is blijft ze onderworpen aan monitoring en 
milieueffectenonderzoek. Dit kan in principe jaarlijks gebeuren, waarbij telkens de intrekking 
of bijkomende voorwaarden voor de vergunning kunnen worden overwogen (art. 20-22). 

                                                 
161 J. DE MULDER, “The Institutional Context for Transboundary Environmental Impact Assessment in Belgium: 
Multi-level Setting – A Matter of Smooth Governance?” in S. MARSDEN en T. KOIVUROVA (eds.), 
Transboundary Environmental Impact Assessment in the European Union, Washington D.C., Earthscan, 2011, 
264-266. 
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Wat betreft activiteiten met grensoverschrijdende dimensie verwijst dit KB ook uitdrukkelijk 
naar het Espoo-verdrag en de Europese richtlijn 85/337/EEG van 27 juni 1985 betreffende de 
milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten. Art. 23 van het KB 
gaat uit van reeds vergunde of gemachtigde activiteiten om over te gaan tot 
toezichtsprogramma's en permanente milieu-effectenonderzoeken die moeten worden 
gecommuniceerd met buitenlandse overheden. Deze aanpak is in lijn met de post-project 
analyse van art. 7 van het Espoo-verdrag. 

3.3 Grensoverschrijdende aspecten 

Aan de basis van de procedure voor MEB i.g.v. grensoverschrijdende milieueffecten ligt het 
Espoo-Verdrag, vrijwel alle relevante wetgevende instrumenten verwijzen ernaar. Het Espoo-
Verdrag bepaalt dat de Partijen een verplichting hebben om de MEB procedure te doorlopen 
wanneer het gaat om een activiteit voorzien in Appendix I van het Verdrag, die bovendien een 
significant nadelig grensoverschrijdend effect kan hebben. Gelet op het tijdperk waarin het 
Espoo Verdrag tot stand is gekomen, werden activiteiten op zee niet apart voorzien in 
Appendix I. Er is echter een catch-all bepaling in art. 2, lid 5 waardoor ook niet-vermelde 
activiteiten via toetsing aan de voorwaarden van Appendix III toch ook in aanmerking kunnen 
komen. 

Appendix I bevat tal van industriële activiteiten die vrij goed worden omschreven. In 
sommige gevallen worden de drempels van de activiteiten duidelijk aangegeven in kilowatt of 
kubieke meters en ton. In andere gevallen maakt men gebruik van maten van grootorde zoals 
“groot” of “grootschalig”. Deze grootordes zijn echter voor interpretatie vatbaar. Ze 
verschillen bovendien afhankelijk van de geografische context en kunnen dus een bron van 
discussie zijn.162 

Uit de lijst met definities in art. 1 volgt dat de activiteiten die geviseerd worden niet enkel 
nieuwe activiteiten of plannen zijn, maar ook grote wijzigingen aan bestaande activiteiten. 
Het Espoo-Verdrag verduidelijkt niet zelf wat ‘grote wijzigingen’ precies zijn. Om uit te 
maken of er sprake is van grote wijzigingen kan men best kijken naar de toename in 
investeringen, productie of emissies. Wijzigingen waardoor de activiteiten een nieuwe 
grootorde zouden bereiken komen zeker in aanmerking.163 

Niet alleen moet een activiteit voorkomen in Appendix I (of vallen onder de catch-all), ze 
moet ook nog ‘significant’ zijn. Opnieuw is de definitie van dit begrip niet in het Espoo-
Verdrag zelf te vinden. Partijen aan het verdrag doen er best aan om in hun nationale 
wetgeving lijsten aan te maken met de gepaste criteria. Vaak zijn deze lijsten dan ook 
uitgebreider deze in Appendix I. Dit komt de rechtszekerheid en voorspelbaarheid ten goede. 
De criteria aangegeven in Appendix III kunnen ook gebruikt worden om de significantie te 
bepalen. Zo zullen activiteiten die buitengewoon groot zijn voor het type van activiteit, dicht 
bij landsgrenzen gelegen zijn of complexe gevolgen hebben, kunnen worden aangemerkt als 
significant voor de toepassing van het Espoo-Verdrag.164 Het voorzichtigheidsbeginsel dat 
eigen is aan milieurecht geeft in elk geval ook aan dat indien er onzekerheid is over het 
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significant zijn van de gevolgen van een geplande activiteit, men best toch melding doet aan 
de betrokken partijen. 

Indien de geplande activiteit onder het toepassingsgebied van het Espoo-Verdrag valt moet de 
voorgeschreven procedure gevolg worden. We kunnen drie grote fasen165 onderscheiden: 
kennisgeving (art. 3), voorbereiden van MEB documentatie (art. 4) en overleg (art. 5). 

In de eerste fase moet de verdragspartij op wiens grondgebied de activiteit zal plaats vinden 
elke mogelijk benadeelde verdragspartij in kennis stellen van haar voornemen. Dit moet 
mogelijk benadeelde verdragspartij(en) de kans geven om te beslissen of ze deel wil nemen 
aan de MEB. Als algemene regel, verwittigt de staat van oorsprong de andere verdragspartij 
niet later dan zij haar eigen bevolking zou verwittigen. Art. 3, lid 7 van het Verdrag voorziet 
ook dat de benadeelde verdragspartij zelf initiatief kan nemen en om informatie verzoeken. 
De mogelijk benadeelde verdragspartij kan in haar antwoord relevante informatie omtrent de 
grensoverschrijdende milieugevolgen doorgeven, indien ze dit nuttig acht voor de 
milieueffectenbeoordeling. Reeds in deze fase moeten de verdragspartijen voorzien in de 
mogelijkheid voor het publiek om deel te nemen aan het beslissingsproces. 

Tijdens de tweede fase wordt het milieueffectenrapport opgesteld. Appendix II van het 
verdrag bevat een minimum lijst van vermeldingen, o.a. een beschrijving van de 
voorgenomen activiteit, mogelijke alternatieven, een beschrijving van het mogelijk 
benadeelde gebied en mitigerende maatregelen. 

In de derde fase zullen de betrokken verdragspartijen zonder onnodig uitstel overgaan tot 
overleg over de mogelijke grensoverschrijdende gevolgen van de geplande activiteit, alsook 
over de maatregelen om deze gevolgen te beperken of te compenseren. Hierbij spreken de 
partijen op voorhand een termijn af voor de duur van de gesprekken, waarna men kan 
overgaan tot een beslissing. 

De beslissing moet gebaseerd zijn op de inhoud van de MEB, de uitgewisselde informatie en 
opmerkingen en de uitkomst van het overleg. De uiteindelijke beslissing is aan de 
verdragspartij van oorsprong, waarbij in het verdrag niet voorzien is wat er gebeurt in geval 
de benadeelde verdragspartij niet akkoord is. Indien de verdragspartijen niet kunnen 
overeenkomen over het bestaan van een belangrijk nadelig grensoverschrijdend milieueffect, 
kan de benadeelde verdragspartij zich wenden tot de onderzoekscommissie om alsnog de 
procedure te starten.166 Dit is in het verleden slechts eenmaal gebeurd in 2004 in een 
procedure tussen Roemenië en Oekraïne betreffende het ‘Bystroe Canal’ project in de Donau, 
die de grens vormt tussen de twee landen.167 De commissie had unaniem besloten dat er wel 
een significant effect zou zijn168. Oekraïne heeft dan ook de uitvoering van het project 
opgeschort om eerst aan haar verplichtingen op basis van het Espoo-Verdrag te voldoen.169 

                                                 
165 http://www.lne.be/themas/beleid/internationaal/multilateraal-milieubeleid/dossiers-multilateraal-
milieubeleid/milieu-effectrapportage-in-grensoverschrijdend-verband-verdrag-espoo-en-sea-protocol 
(geraadpleegd op 28 april 2015) 
166 W. SCHRAGE, ”The Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context”, 41. 
167 W. SCHRAGE, ”The Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context”, 46.  
168 http://www.unece.org/env/eia/implementation/inquiry.html (geraadpleegd op 28 april 2015) 
169 http://www.unece.org/press/pr2008/08env_p08e.html (geraadpleegd op 28 april 2015) 
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3.4 Belang van MEB voor MRP 

 3.4.1 In België (Offshore wind) 

In België zijn 8 projecten ontvangers van een milieuvergunning voor de bouw van 
windmolenparken in het Belgische deel van de Noordzee (BDNZ).170 Drie van deze projecten 
zijn reeds operationeel (Belwind, Northwind en C-Power).  

Belwind 

Belwind was het eerste windmolenpark in het BDNZ. De bouw is begonnen in 2009 en de 
eerste fase is afgerond in 2010. Gelegen op de Bligh bank, met een afstand van 46 km tot 
Zeebrugge, is Belwind het verst liggende offshore park ter wereld. Met de komst van het 
Mermaid windmolenpark zou dit kunnen veranderen (51,5 km tot de kust)171.  

De totstandkoming van het Belwind-park is geen uitsluitend Belgische zaak en daarom ook 
interessant voor de grensoverschrijdende effecten die konden verwacht worden. Het 
windmolenpark ligt namelijk slechts op 530 meter van de zeegrens met Nederland. Er moest 
ook worden onderzocht of er geen hinder zou zijn voor de Nederlandse Vogelrichtlijn-
gebieden die onderdeel zijn van het Natura 2000-netwerk, met name de Voordelta en de 
Vlakte van de Raan.172 

De individuele beoordeling van projecten via MEB moet ook ruimer gesitueerd worden op 
planniveau. De Nederlandse overheid had in 2007 enkele opmerkingen over de toekomstige 
cumulatieve effecten van de windmolenparken. Tijdens de milieueffectenbeoordeling heeft 
het BMM getracht rekening te houden met de cumulatieve impact van de drie eerste parken 
samen, maar van een echte strategische milieubeoordeling (SMB) is echter geen sprake. De 
Nederlandse overheid kreeg dan ook geen voldoende bevredigend antwoord in de MEB 
alleen. 173 

Op 18 juni 2007 werd door de nv Belwind een aanvraag ingediend voor een vergunning en 
machtiging voor de bouw van een windmolenpark in Belgisch zeegebied, zoals dat vereist is 
krachtens de MMM-wet. De vergunning en machtiging zijn een voorwaarde voor de 
geldigheid van de domeinconcessie verleend op 5 juni 2007 door de Minister van Energie.174 

De Beheerseenheid van het Mathematisch Model (BMM) heeft tot taak aan de minister 
bevoegd voor het zeegebied een advies te verlenen, opdat deze een geïnformeerde beslissing 
kan nemen over de aangevraagde vergunning. De aanvraag door Belwind bevat een 
milieueffectenrapport (MER) op basis waarvan de experten van hun advies kunnen geven. Er 
zijn experten voor verschillende disciplines zoals klimaat, hydrodynamica, geluid, 
biodiversiteit, etc. Op basis van de beoordeling door de experten wordt een uitspraak gedaan 
over de aanvaardbaarheid van het project en worden voorwaarden voor vergunbaarheid of 

                                                 
170 http://www.4coffshore.com/windfarms/windfarms.aspx?windfarmid=BE04 (geraadpleegd op 28 april 2015) 
171 http://www.4coffshore.com/windfarms/mermaid-belgium-be07.html (geraadpleegd op 28 april 2015) 
172 BMM, ”Milieueffectenbeoordeling van het BELWIND offshore windmolenpark op de Bligh Bank”, 2007, 
10. 
173 J. DE MULDER, “The Institutional Context for Transboundary Environmental Impact Assessment in 
Belgium”, 266. 
174 BMM, ”Milieueffectenbeoordeling van het BELWIND offshore windmolenpark op de Bligh Bank”, 1.  
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mitigerende maatregelen voorgesteld. Voor de verdere uitvoering van het project worden 
monitoringsplannen opgesteld. 

De milieueffectenbeoordeling begint met het schetsen van de juridische achtergrond voor de 
bescherming van het mariene leefmilieu. Er is voornamelijk sprake van nationale en Europese 
regelgeving. Internationale verdragen zijn vertegenwoordigd via bepalingen die werden 
opgenomen in de MMM-wet.175 

De meeste aandacht verdienen de bepalingen van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Deze 
twee wetgevende initiatieven vormen samen het Natura 2000-netwerk ter bescherming van 
talrijke vogel- en diersoorten. Het Natura 2000-netwerk bestaat uit speciaal aangeduide 
gebieden genaamd “Speciale beschermingszones onder de Habitatrichtlijn” (SBZ-H) en 
“Speciale Beschermingszones voor Vogels” (SBZ-V). Het is aan de lidstaten van de Unie om 
te bepalen welke gebieden bescherming verdienen, mits goedkeuring van de Commissie. Er 
kunnen ook op zee gebieden worden aangeduid. België heeft dit gedaan in twee Koninklijke 
Besluiten: het KB van 14 oktober 2005176 en het KB van 5 maart 2006177. Daarbij zijn dus 
drie zones voor vogelbescherming en twee zones habitatbescherming aangeduid in het BDNZ. 

Het Belwind-park overlapt niet met de beschermingszones. De Vogel- en Habitatrichtlijn 
vereisen echter dat ook de invloed van nabije activiteiten wordt onderzocht via een “passende 
beoordeling”. Het ingediende MER voorziet een grondige beschrijving van de verwachte 
invloed op de avifauna. Verschillende problemen en gevaren werden geanalyseerd, zowel 
voor de bouwfase als voor de exploitatiefase. Aanvaringen van migrerende vogels met de 
turbines, verlies van habitat en wijziging van het voedselaanbod zijn enkele voorbeelden. Het 
blijft moeilijk om te voorspellen wat de effecten in de praktijk zullen zijn, daarom wordt 
nadruk gelegd op het belang van monitoring om eventueel tijdens de bouw nog te kunnen 
ingrijpen. Op het moment van het uitvoeren van de MEB besloot het BMM dat de gevolgen 
voor de vogels “waarschijnlijk beperkt blijven, gezien de relatieve omvang van het park 
tegenover het verspreidingsgebied van de eventuele getroffen soorten”. Er werden wel 
voorwaarden verbonden aan de aanvaarding. Zo moest men tijdens periodes van grote 
vogeltrek de windturbines kunnen stilleggen om het verhoogd risico op sterfte te 
voorkomen.178 

Er was ook een probleem met het leggen van de elektriciteitskabels tot de kust. Daarbij zou 
bij beide voorgestelde tracés (aanlanding in Oostende of Zeebrugge) telkens een 
Vogelrichtlijngebied doorkruist moeten worden. Bij strikte lezing van art. 5 van het KB van 
14 oktober 2005 tot instelling van de beschermingszones zou het leggen van de kabels kunnen 
worden gezien als een activiteit van burgerlijke bouwkunde. Het exploiteren van de kabels is 
dan weer een industriële activiteit. Beide zijn dus een verboden activiteit in de beschermde 
zones. Het BMM oordeelt echter dat een strikte lezing hier niet toepasselijk is, omdat andere 
reeds uitgevoerde activiteiten dan ook als illegaal zouden kunnen worden opgevat. Daarom 

                                                 
175 BMM, ”Milieueffectenbeoordeling van het BELWIND offshore windmolenpark op de Bligh Bank”, 7. 
176 KB 14 oktober 2005 tot instelling van speciale beschermingszones en speciale zones voor natuurbehoud in de 
zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België, B.S. 31 oktober 2005. 
177 KB 5 maart 2006 tot instelling van een gericht marien reservaat in de zeegebieden onder de 
rechtsbevoegdheid van België en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14/10/2005 tot instelling van 
speciale beschermingszones en speciale zones voor natuurbehoud in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid 
van België, B.S. 27 maart 2006. 
178 BMM, ”Milieueffectenbeoordeling van het BELWIND offshore windmolenpark op de Bligh Bank”, 2007, 
129-134. 
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beschouwt men het leggen en exploiteren van elektriciteitskabels door beschermde gebieden 
als een activiteit van andere aard dan diegene die verboden zijn door art. 5 van het KB.179 

Mermaid 

Het Mermaid windmolenpark is aangevraagd in 2014, zeven jaar na Belwind. Er is 
ondertussen dus heel wat veranderd in het juridisch kader. Mermaid is ook niet langer het 
eerste en enigste windmolenpark zoals Belwind dat toendertijd was, daarom zijn de 
cumulatieve effecten niet louter theoretisch. Het Mermaid windmolenpark is gepland tegen de 
noordelijke rand van de offshore concessiezone. Naast de installatie van standaard 
windturbines is de Mermaid-concessie ook een belangrijk pilootproject voor golfenergie 
(wave energy conversion of WEC). Het doel van dit deel van het project is om op kleinere 
schaal deze nieuwe technologie te testen en informatie te verzamelen over de milieueffecten 
ervan voor toekomstige MEB van dit type projecten.180 

De MEB van het Mermaid-park houdt rekening met de Kaderrichtlijn Mariene Strategie die in 
2008 afgekondigd is. Deze Kaderrichtlijn heeft elf beschrijvende elementen (BE) voor een 
ecosysteem. Elk element heeft een doelstelling om een goede milieutoestand te bereiken. Ze 
worden beoordeeld a.d.h.v. evaluatiecriteria. Een zevental elementen van de richtlijn waren 
relevant bevonden in het Mermaid-dossier. Onder andere: “BE1: De biologische diversiteit 
wordt behouden. De kwaliteit en het voorkomen van habitats en de verspreiding en dichtheid 
van soorten zijn in overeenstemming met de heersende fysiografische, geografische en 
klimatologische omstandigheden”, “BE6: Integriteit van de zeebodem is zodanig dat de 
structuur en de functies van de ecosystemen gewaarborgd zijn en dat met name benthische 
ecosystemen niet onevenredig worden aangetast” en “BE11: De toevoer van energie, 
waaronder onderwatergeluid, is op een niveau dat het mariene milieu geen schade berokkent”. 
Er is ook een nieuw monitoringsprogramma van toepassing dat sinds 1 januari 2015 in 
werking is.181 

Het KB van 20 maart 2014 tot vaststelling van het Marien Ruimtelijk Plan bepaalt de zones 
waar bepaalde activiteiten kunnen plaatsvinden. De zone waar het concessiegebied van 
Mermaid ligt, is voorbehouden voor de “productie van elektriciteit uit water, stromen of 
winden”. De invloed van de plaatsing van het energiepark op de andere (menselijke) 
activiteiten wordt extensief onderzocht, zowel tijdens de constructiefase, de exploitatiefase als 
tijdens de ontmantelingsfase. Interessant is de relatie met de andere bestaande 
windmolenparken en de mogelijke aansluiting op het Alpha-platform (stopcontact op zee).182 

  

                                                 
179 BMM, ”Milieueffectenbeoordeling van het BELWIND offshore windmolenpark op de Bligh Bank”, 2007, 7-
9. 
180 BMM, “Milieueffectenbeoordeling van het MERMAID offshore energiepark ten noordwesten van de Bligh 
Bank”, 2015, 13-15. 
181 Ibid., 30. 
182 Ibid., 159-166. 
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3.4.2 In Europa (Plan Bothnia) 

Sinds in 1992 het Verdrag van Helsinki werd gesloten, werken verschillende landen rond de 
Baltische Zee samen aan het tegengaan van negatieve effecten van menselijke activiteiten op 
het mariene milieu183. Het originele verdrag184 spreekt niet concreet over MRP maar verwijst 
wel duidelijk naar MEB in grensoverschrijdende context (art. 7 Verdrag van Helsinki). 
Daarnaast wordt ook nadruk gelegd op verschillende wijzen van samenwerking (bv. 
informatie-uitwisseling: art. 13 en art. 16; bestrijden milieuvervuiling: art. 14; 
wetenschappelijke samenwerking: art. 24). Het Verdrag van Helsinki roept ook de Commissie 
in het leven (HELCOM). De taak van deze Commissie is het observeren van de implementatie 
van het verdrag en het geven van aanbevelingen over de werking (art. 21). 

In 2007 kwamen de leden van de HELCOM en de EU tot het Baltic Sea Action Plan (BSAP) 
dat zich als doel heeft gesteld de achteruitgang van het marien milieu tegen te gaan en tegen 
2021 opnieuw tot een goeie ecologische toestand te komen185. Het Baltic Sea Action Plan ziet 
MRP dan ook als een belangrijk instrument om dit doel te bereiken. Daarom eist het BSAP 
dat de basisprincipes voor MRP worden uiteengezet186. De HELCOM (in samenwerking met 
het VOSOB) is in 2010 hierin geslaagd en heeft 10 principes naar voren geschoven. Vele zijn 
vergelijkbaar met basisprincipes die ook voor de Europese Commissie belangrijk zijn (bv. 
transparantie en deelname van belanghebbenden, grensoverschrijdende coördinatie en 
consultatie). Daarnaast is ook een “roadmap” opgesteld om tegen 2020 daadwerkelijk tot 
geïntegreerde en grensoverschrijdende plannen te komen187. 

Terwijl enkele leden van de HELCOM, zoals Duitsland en Polen, aan de slag zijn gegaan met 
het voorbereiden van nationale MRP, hebben Zweden en Finland zich aan een ambitieuzer 
project gewaagd. Zij hebben de bedoeling om in de Botnische Golf, de maritieme activiteiten 
in kaart te brengen en te reguleren in één gezamenlijk kader. Dit zeegebied lijkt uitermate 
geschikt voor dit doel aangezien er bilateraal kan worden overlegd, tussen landen die reeds in 
grote mate overeenkomsten vertonen in hun aanpak en tradities bij planning. Dit project 
vervult een voorbeeldfunctie voor echte grensoverschrijdende MRP in de toekomst.188 

Het verslag ‘Planning the Bothnian Sea’189 geeft systematisch weer wat precies in kaart werd 
gebracht alvorens men tot een marien ruimtelijk plan als resultaat zou kunnen komen. Het 
‘Plan Bothnia’ biedt een goed vooruitzicht op de manier waarop het MRP van Finland en 
Zweden er voor de Botnische Golf kan uitzien. Naast studies over de geografie, geologie, 
hydrografie en ecologie in de regio, is er ook aandacht voor demografische en economische 
gegevens van de kustgebieden rond de Botnische Golf190. Dit gebeurt niet in het kader van 
een geïntegreerd kustzonebeleid, maar dient om het belang van het zeegebied dat men 
bestudeert in een ruimere context te vatten. 

                                                 
183 http://www.helcom.fi/about-us/convention/ (geraadpleegd 28 april 2015) 
184 Convention on the protection of the marine environment of the Baltic Sea area, 1992 
http://www.helcom.fi/PublishingImages/about-us/convention/Helsinki%20Convention_July%202014.pdf 
(geraadpleegd 28 april 2015) 
185 http://www.helcom.fi/baltic-sea-action-plan (geraadpleegd op 28/04/2015) 
186 http://www.helcom.fi/action-areas/maritime-spatial-planning/msp-principles/ (geraadpleegd op 28 april 2015) 
187 http://www.helcom.fi/action-areas/maritime-spatial-planning/msp-roadmap/ (geraadpleegd op 28 april 2015) 
188 H. BACKER, “Transboundary maritime spatial planning: a Baltic Sea perspective”, 284. 
189 H. BACKER en M. FRIAS, “Planning the Bothnian sea - Key findings of the Plan Bothnia project”, 2013, 
http://helcom.fi/Lists/Publications/Planning%20the%20Bothnian%20Sea.pdf (geraadpleegd op 28 april 2015) 
190 “Planning the Bothnian sea”, 32-38. 
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Daarna komen de activiteiten in de Botnische Golf aan de beurt onder de noemer “demands 
on the Bothnian Sea”191. De categorieën van activiteiten zijn degene die we kunnen 
verwachten: scheepvaart, visserij, energie, natuurbescherming, defensie, … Deze activiteiten 
zijn dan weer verdeeld in subcategoriëen en bevatten de nodige vooruitblik naar de toekomst. 
Telkens is er ook een uiteenzetting over de voorwaarden die moeten worden gerespecteerd om 
de wisselwerking en compatibiliteit met de andere activiteiten te verzekeren, zoals dat hoort 
in een multisectoraal plan.192 

Bij enkele activiteiten zoals offshore windenergie193 of zand- en grindextractie194 bespreekt 
men kort ook de te verwachten milieu-impact van deze activiteiten. Gezien de beperkingen in 
tijd en de experimentele aard van het ‘Plan Bothnia’ kon men niet even gedetailleerd verslag 
maken of alternatieven onderzoeken zoals dat bij een echte milieubeoordeling zou moeten.195  

Daarnaast is de plicht tot overleg en  consultatie tussen verschillende landen die beïnvloed 
zouden kunnen worden door de plannen niet nageleefd zoals het hoort. Doordat de 
respectievelijke vertegenwoordigers van zowel Zweden als Finland hebben samengewerkt, 
gaat men ervan uit dat er voldoende informatie-uitwisseling is. Wat betreft de informatie 
omtrent de impact op landen buiten deze samenwerking, geeft men toe dat er een 
tekortkoming is. Dit heeft men echter willen compenseren door meteen na vergaderingen en 
opstellen van proefdocumenten de inhoud publiek te maken voor de geïnteresseerden.196 

Naast het onderzoeken van wetenschappelijke gegevens heeft het ‘Plan Bothnia’ ook een 
poging gedaan om een juridisch perspectief te bieden op de samenwerking die tussen Zweden 
en Finland zou moeten plaatsvinden197. Hierbij heeft men aandacht voor de institutionele 
structuur van beide landen, de hiërarchie van de plannen en de nationale belangen en 
doelstellingen. Men steunt hiervoor op het systeem bestaande voor landplanning en vermoedt 
dat de gevestigde organen ook bevoegd kunnen blijven voor de realisatie van plannen op zee. 
Zeker in de gebieden van de territoriale zee klopt dit, aangezien de municipale en regionale 
autoriteiten van Zweden en Finland in die zeegebieden reeds hun bevoegdheid uitoefenen. Er 
wordt niet uitgesloten dat voor de andere zeegebieden (of overkoepelend voor alle 
zeegebieden) nieuwe organen in het leven kunnen worden geroepen. 

De grote uitdaging voor beide landen zal zijn om ook een gezamenlijk plan te kunnen maken 
voor hun EEZ, die over de scheidingslijn heen consistent zal zijn. Noch Zweden, noch 
Finland bezitten op het moment van het opstellen van het ‘Plan Bothnia’ over alomvattende 
regelgeving voor ruimtelijke planning in hun EEZ198. Om samen hetzelfde eindpunt te 
bereiken, is deze vroege ontwikkelingsfase in hun regelgeving een mooie kans om reeds 
overleg te plegen en elkaar positief te beïnvloeden. Daar waar Finland reeds ervaring heeft 
vrij ruim te plannen voor uitgestrekte gebieden, kan het van Zweden leren vrij gedetailleerd te 
plannen voor kleinere zones, en vice versa.199 

                                                 
191 “Planning the Bothnian Sea”, 40. 
192 Ibid., 49. 
193 Ibid., 68. 
194 Ibid., 80. 
195 Ibid., 110. 
196 Ibid., 111-112. 
197 Ibid., 94-103. 
198 Ibid., 102. 
199 Ibid., 103. 
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Een gemeenschappelijk plan hoeft ook niet het enige juridisch bindende instrument te zijn als 
resultaat. Zoals met vele internationale overeenkomsten en samenwerkingen is het gerust 
mogelijk om uitwerking te geven aan het plan in nationale wetgeving, waardoor het beter kan 
worden geïnterpreteerd binnen het nationale rechtssysteem. Uiteraard, zolang de coherentie 
van het groter geheel niet in gedrang komt. 

Het proefproject rond de Botnische Golf toont aan dat er bij samenwerking moeilijkheden 
bestaan zoals verschillen in planningstraditie, afwijkende nationale belangen of de 
verregaande versnippering van regelgeving en bevoegdheden. Desondanks bewijst het ‘Plan 
Bothnia’ dat de totstandkoming van grensoverschrijdende en multisectorale maritieme 
ruimtelijke planning mogelijk en wenselijk is. 

 3.4.3 In de wereld (Kaspische Zee) 

De Kaspische zee is een goed voorbeeld van een zeegebied dat valt onder de 
verantwoordelijkheid van meerdere actoren die elk belang hebben bij goede samenwerking en 
overleg om duurzame exploitatie van de hulpbronnen te verzekeren. De ‘tragedy of the 

commons’ is een vaak aangehaald concept binnen het milieurecht. Het beheer van de 
Kaspische Zee is de veruitwendiging van deze theorie. Door gebruik te maken van 
milieueffectenbeoordeling (en meer algemeen, ook maritieme ruimtelijke planning) kunnen 
de partners zoeken naar een oplossing die werkbaar is. De studie van zulke samenwerkingen 
geeft inzichten aan andere groepen landen die in de toekomst maritieme projecten willen 
verwezenlijken van internationaal belang (bv. België en andere Noordzee-partners voor 
NSCOGI). 

De kustlijn van de Kaspische Zee is verdeeld tussen vijf staten: Azerbeidzjan, Iran, 
Kazachstan, Rusland en Turkmenistan. Vanuit juridisch oogpunt (VN-Zeerechtenverdrag) is 
de Kaspische Zee geen zee maar een meer, omdat het geen rechtstreekse verbinding heeft met 
een oceaan. De vijf kuststaten zouden echter alsnog unaniem kunnen beslissen om dit 
waterreservoir te beschouwen als een zee.200 De Kaspische Zee bevat grote natuurlijke 
rijkdommen in de vorm van aardolie, aardgas en de aanwezige biodiversiteit (vooral de 
steursoorten voor de kaviaarindustrie zijn van wereldbelang).201 Het bestaan van deze 
natuurlijke rijkdommen wordt echter bedreigd door overexploitatie, habitatverstoring en 
vervuiling.202 Deze hulpbronnen zijn cruciaal voor de nationale belangen van de omliggende 
landen, vandaar ook hun politieke interesse voor het beheer van het gebied. 

De vijf landen, samen met verschillende internationale organisaties, hebben het ‘Caspian 

Environment Programme’ (CEP) opgezet wat uiteindelijk heeft geleid tot de ‘Framework 

Convention for the Protection of the Environment in the Caspian Sea’, beter bekend als de 
‘Teheran Conventie’. Dit verdrag bevat een bepaling die in vrij algemene termen verwijst 
naar het belang van grensoverschrijdende MEB (art. 17 Teheran Conventie). Om uitwerking 
te geven aan dit artikel kunnen de partijen echter geen gebruik maken van het Espoo-Verdrag 
omdat enkel Azerbeidzjan en Kazachstan verdragspartijen zijn. Het eerste amendement van 

                                                 
200http://www.un.org/depts/los/nippon/unnff_programme_home/fellows_pages/fellows_papers/ganjalyev_1112_
azerbaijan_PPT.pdf (geraadpleegd op 28 april 2015) 
201 R. TSUTSUMI en K. ROBINSON, “Environmental Impact Assessment and the Framework Convention for the 
Protection of the Marine Environment of the Caspian Sea”  in Theory and Practice of Transboundary 

Environmental Impact Assessment, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2008, 53. 
202 R. TSUTSUMI en K. ROBINSON, “Environmental Impact Assessment and the Framework Convention for the 
Protection of the Marine Environment of the Caspian Sea”, 54. 
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het Espoo-Verdrag uit 2001 zal toestaan dat landen die geen lid zijn van het UNECE ook 
zouden kunnen toetreden tot het verdrag. Tot op heden is dit amendement nog niet in 
werking.203 Ondertussen hebben de vijf kuststaten een ontwerpprotocol opgesteld voor 
grensoverschrijdende MEB. Deze is echter ook nog niet in werking.204 Ondertussen zijn er 
ook ‘Guidelines on EIA in a Transboundary Context in the Caspian Sea Region’ opgesteld die 
sterk de bepalingen van het Espoo-Verdrag weerspiegelen.205 Deze richtlijnen zijn echter niet 
juridisch bindend.206 

Het is uitkijken wat de vijf kustlanden van de Kaspische Zee zullen overeenkomen, want 
hoewel de basis van hun samenwerking vergelijkbaar zal zijn met het Espoo-Verdrag, hoeft 
het geen kopie te zijn. De case van de Kaspische Zee biedt een mogelijkheid voor de 
ontwikkeling van grensoverschrijdende MEB post-Espoo. Zoals eerder opgemerkt is het 
Espoo-Verdrag bepaald, en in zekere zin ook beperkt, door de kennis en mogelijkheden van 
het tijdperk waarin het tot stand gekomen is. Niet alleen was er weinig aandacht voor 
activiteiten op zee, ook het potentieel van andere hete onderzoekstopics zoals het kweken van 
genetisch gemodificeerde organismen werd niet ten volle geanticipeerd.207 

Opdat men aan grensoverschrijdende MEB kan doen moeten beide partijen eens zijn over het 
feit dat de milieueffecten die verwacht worden, werkelijk grenzen zouden overschrijden en de 
nationale jurisdictie te buiten gaan. In planning op land en de daarbij horende MEB is dit 
meestal geen probleem omdat landsgrenzen vastgelegd en gekend zijn. Op zee kan dit 
problematischer zijn, zeker naar de toekomst toe als interesse in het voeren van activiteiten op 
zee toeneemt. Zoals eerder aangegeven reikt de bevoegdheid van een staat om aan maritime 
ruimtelijke planning te doen tot het EEZ. Veel landen hebben nog geen EEZ geclaimed, maar 
het is te verwachten dat ze dit steeds vaker zullen doen, naarmate het interessanter wordt om 
ook op zee activiteiten te ontwikkelen. De EEZ’s van nabijgelegen landen vatbaar voor 
overlapping of conflicten.  

Demarcatie kan een struikelblok zijn voor het voeren van goede grensoverschrijdende MEB. 
De bereidheid om de procedure te starten of te reageren op de notificatie van de staat van 
oorsprong houdt in dat men de jurisdictie van de andere staat voor het benadeelde of betwiste 
gebied zou erkennen. De staten rond de Kaspische Zee zijn zich hiervan bewust en stellen 
zich terughoudend op. De Teheran Conventie bepaalt dan ook dat niets uit het verdrag 
bepalend is voor de uiteindelijke juridische status van de Kaspische Zee (art. 37).208 

                                                 
203 https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-4-a&chapter=27&lang=en 
(geraadpleegd op 28 april 2015) 
204 http://www.tehranconvention.org/spip.php?article41 (geraadpleegd op 28 april 2015) 
205 http://www.tehranconvention.org/IMG/pdf/Guidelines_en.pdf (geraadpleegd op 28 april 2015) 
206 R. TSUTSUMI en K. ROBINSON, “Environmental Impact Assessment and the Framework Convention for the 
Protection of the Marine Environment of the Caspian Sea”, 57. 
207 R. TSUTSUMI en K. ROBINSON, “Environmental Impact Assessment and the Framework Convention for the 
Protection of the Marine Environment of the Caspian Sea”, 58. 
208 R. TSUTSUMI en K. ROBINSON, “Environmental Impact Assessment and the Framework Convention for the 
Protection of the Marine Environment of the Caspian Sea”, 65-66. 
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3.5 Verdrag van Aarhus 

 3.5.1 Link met MEB 

Het Verdrag van Aarhus209 is net als het Espoo-Verdrag tot stand gekomen binnen de 
UNECE. Het Aarhus-Verdrag bevat bepalingen die een garantie willen bieden voor publieke 
participatie in milieuaangelegenheden. Deze publieke participatie is, zoals eerder aangegeven, 
ook een belangrijke stap in de procedure voor milieueffectenbeoordeling zoals het Espoo-
Verdrag dat bepaalt. Het Espoo-Verdrag draait vooral rond grensoverschrijdende 
milieueffecten en wordt dus vooral ingeroepen in gevallen die invloed hebben op meerdere 
landen, ruimer dan de nationale jurisdictie. Via art. 6 van het Aarhus-Verdrag worden de 
bepalingen van het Espoo-Verdrag ook van toepassing geacht op nationaal niveau. Het 
Aarhus-Verdrag voert ook meer gedetailleerde voorwaarden in wat betreft de publieke 
participatie. Daardoor moeten verdragspartijen die beide verdragen hebben ondertekend ook 
voor grensoverschrijdende MEB de voorwaarden beschreven in het Aarhus-Verdrag 
naleven.210 

 3.5.2 Ontstaan en doel 

Het Verdrag van Aarhus werd gesloten in 1998211 onder auspiciën van de UNECE en is in 
werking sinds 2001212. Er zijn 46 landen partij aan het verdrag en in 2005 werd de Europese 
Unie zelf, het 47ste lid213. Dankzij het Verdrag van Aarhus is er een juridisch bindende 
verplichting om het 10de principe uit de Verklaring van Rio inzake Milieu en Ontwikkeling 
van 1992 te verwezenlijken (toegang tot milieu-informatie en de inspraak van de bevolking 
bij het besluitvormingsproces inzake milieuaangelegenheden)214. 

Het doel van het Verdrag van Aarhus is nobel: “bij te dragen aan de bescherming van het 
recht van elke persoon van de huidige en toekomstige generaties om te leven in een milieu dat 
passend is voor zijn of haar gezondheid en welzijn” (art. 1 Verdrag van Aarhus). 
Aangenomen wordt dat hieruit geen subjectief recht voor het individu voortvloeit. Deze 
formulering is eerder illustratief voor het karakter van het Verdrag215. Het Aarhus-Verdrag 
voert wel procedurele rechten in.216 

                                                 
209 Verdrag van 25 juni 1998 betreffende toegang tot informatie, inspraak in besluitvorming en toegang tot de 
rechter inzake milieuaangelegenheden, B.S. 24 april 2003. 
210 W. SCHRAGE, ”The Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context”, 43. 
211 http://www.unece.org/env/pp/introduction.html (geraadpleegd op 28 april 2015) 
212 E. DE SANTO, “Environmental justice implications of Maritime Spatial Planning in the European Union”, 
Marine Policy 2011, 35, 36. 
213 http://www.unece.org/env/pp/aarhus/map.html (geraadpleegd op 28 april 2015) 
214 http://www.lne.be/themas/duurzame-ontwikkeling/historiek/DO_-_Principes_Rio.doc/view (geraadpleegd op 
28 april 2015) 
215 E. DE SANTO, “Environmental justice implications of Maritime Spatial Planning in the European Union”, 36; 
E. MORGERA, “An update on the Aarhus Convention and its continued global relevance”, Review of European 

Community and International Environmental Law 2005, 14(2), 139. 
216 T. CROSSEN en V. NIESSEN, “NGO Standing in the European Court of Justice – Does the Aarhus Regulation 
open the door?”, RECIEL 2007, afl 16(3), 332. 
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3.5.3 Implementatie in EU-recht 

De eerste twee pijlers van het Verdrag van Aarhus zijn omgezet in richtlijnen217, 
respectievelijk Richtlijn 2003/4/EG218 en Richtlijn 2003/35/EG219. Hoewel beide richtlijnen 
bepalingen bevatten over toegang tot de rechter, moest de derde pijler verankerd worden in 
een aparte richtlijn. Meer dan 10 jaar later heeft de Commissie besloten om het voorstel voor 
een richtlijn in te trekken en later met een frisse kijk opnieuw te beginnen220. Alsnog een 
richtlijn invoeren m.b.t. de derde pijler is belangrijk voor de lidstaten om een uniforme 
milieubescherming en -handhaving te bieden doorheen de Unie221. 

 3.5.4 Structuur en inhoud 

Het Verdrag is gebaseerd op drie pijlers222, waar procedurele rechten voor individu’s (private 
personen en NGO’s) uit voortvloeien. In het kader van deze masterproef is vooral de tweede 
pijler interessant om van naderbij te bekijken. 

3.5.4.1 Toegang tot milieu-informatie (art. 4-5) 

Informatie over het milieu (bv. de huidige toestand of gepland beleid en maatregelen) die 
beschikbaar is bij publieke overheden moet voor iedereen toegankelijk zijn, zonder dat 
hiervoor uitdrukkelijk een reden moet worden aangegeven. Bovendien moet de overheid ook 
informatie die ze zelf bezit regelmatig verspreiden. 

3.5.4.2 Inspraak bij het milieubesluitvormingsproces (art. 6-8) 

Het basisprincipe is dat overheden ervoor moeten zorgen dat het ruime publiek en 
geëngageerde NGO’s de kans krijgen om hun mening te vormen en opmerkingen te geven 
over plannen of projecten die milieugerelateerd zijn. Deze opmerkingen moeten in 
aanmerking worden genomen tijdens het besluitvormingsproces. Daarna moet feedback 
worden gegeven over de opmerkingen in de vorm van gemotiveerde beslissingen. 

Het Verdrag van Aarhus heeft geleid tot wijzigingen in de MEB-Richtlijn van de EU. Artikel 
3 van de Richtlijn 2003/35/EG verzekert dat publieke inspraak in het MEB-procedure tijdig 
en effectief gebeurt. Zo moet het publiek via openbare kennisgevingen of elektronische 
middelen reeds in een vroeg stadium van de milieubesluitvormingsprocedures worden in 
kennis gesteld van: a) aanvragen voor vergunningen,  b) het feit dat het project onderworpen 
is aan MEB, c) details over de bevoegde instanties die verantwoordelijk zijn voor de 
besluitvorming, instanties waarbij relevante informatie kan worden verkregen en instanties 

                                                 
217 http://ec.europa.eu/environment/aarhus/legislation.htm (geraadpleegd op 28 april 2015) 
218 Richtlĳn 2003/4/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 inzake de toegang van het 
publiek tot milieu-informatie en tot intrekking van Richtlĳn 90/313/EEG van de Raad, Pb. L 14 februari 2003, 
afl. 41, 26-32. 
219

 Richtlĳn 2003/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 tot voorziening in inspraak 
van het publiek in de opstelling van bepaalde plannen en programma's betreffende het milieu en, met betrekking 
tot inspraak van het publiek en toegang tot de rechter, tot wĳziging van de Richtlĳnen 85/337/EEG en 96/61/EG 
van de Raad, Pb. L 25 juni 2003, afl. 156, 17-25. 
220 http://eur-lex.europa.eu/procedure/NL/186297  en “Intrekking van verouderde voorstellen van de 
Commissie”, Pb. C 21 mei 2014, afl. 153, 3-7. 
221 E. DE SANTO, “Environmental justice implications of Maritime Spatial Planning in the European Union”, 36. 
222 http://www.lne.be/themas/regelgeving/aarhus/tekst-van-het-verdrag-van-aarhus-1 en 
http://ec.europa.eu/environment/aarhus/ (geraadpleegd op 28 april 2015) 
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waaraan opmerkingen of vragen kunnen worden voorgelegd, alsook de termijnen hiervoor. De 
overheid geeft ook aan waar en wanneer relevante informatie beschikbaar zal worden gesteld 
en op welke manier de inspraakmogelijkheden zullen geregeld zijn.  

Voor de verschillende fasen wordt “in redelijke termijnen voorzien”, zodat het publiek zich 
voldoende kan informeren en voorbereiden. Met de uiteindelijke beslissing gaat niet enkel een 
motivering gepaard, maar ook een voorstel van “maatregelen om aanzienlijke schadelijke 
effecten te voorkomen, te beperken en zo mogelijk te verhelpen”. Het blijft echter onduidelijk 
wat “vroege” en “effectieve” publieke deelname precies inhoudt, aangezien deze termen niet 
worden gedefinieerd door de richtlijn.223 

In de praktijk neemt de deelname van het publiek tijdens MEB verschillende vormen aan. In 
de meeste Europese landen wordt er eerst een ontwerp van MEB voorgesteld, waardoor het 
publiek de kans krijgt om te bepalen welke thema’s nog relevant zouden kunnen zijn om te 
bespreken. In andere landen heeft men deze mogelijkheid niet. In elk geval is het uiteindelijke 
resulaat van de MEB wel een publiek beschikbaar document. Ook de mate waarin het publiek 
inspraak heeft varieert. Drie voorkomende types kunnen worden onderscheiden: participatie, 
het publiek doet interactief mee aan het onderzoek waarbij de ontwikkelaars hun standpunt 
kunnen uiteenzetten en zelf kunnen leren van de bezwaren die de belanghebbenden hebben; 
consultatie, waarbij informatie wordt opgevraagd bij bevoegde organen of individuen; 
informatie, is eerder een eenzijdig onderhoud met diegenen die worden geraakt. In het 
Europese rechtsstelsel is het consultatie-type het meest voorkomend.224 

Uit ervaring met MEB in het Verenigd Koninkrijk werden enkele knelpunten van publieke 
participatie geïdentificeerd. Hoewel het in de onderzoeksstudie ging over afvalstortplaatsen 
op het land, zijn de concepten vrij algemeen en dus toepasbaar voor situaties op zee. 

Het ruime publiek is niet altijd goed in staat om te oordelen over complexe, technische 
materies die te maken hebben met planningsaanvragen. Dit heeft gevolgen op mate waarin het 
publiek tot interactie kan overgaan en gehoord worden. Het is ook niet altijd duidelijk welke 
personen beïnvloed zullen raken door een voorgesteld project. Hierdoor kan het gebeuren dat 
de informatie over de inhoud en de procedure van de publieke deelname niet iedereen die 
betrokken is correct bereikt. Tijdens het voeren van de publieke deelname moet er in de 
praktijk voldoende ruimte zijn voor uitwisseling van informatie in twee richtingen. Indien de 
deelnemers niet voldoende kansen krijgen om zelf input te doen, wordt een deel van de 
procedure uitgehold. Dit heeft als resultaat dat het publiek de indruk krijgt dat ze niet 
voldoende invloed hebben kunnen uitoefenen op het beslissingsproces, wat leidt tot 
ongenoegen en de aanvaarding van de planning in de weg kan staan.225 

3.5.4.3 Toegang tot de rechter in milieu-aangelegenheden (art. 9) 

In het geval het milieurecht of de rechten onder de twee eerste pijlers worden miskend, 
moeten individuen (daaronder begrepen ook de de NGO’s) de beslissing van de overheid 
kunnen laten onderzoeken door een rechter in een herzieningsprocedure. Deze procedure 

                                                 
223 N. HARTLEY en C. WOOD, “Public participation in environmental impact assessment – implementing the 
Aarhus Convention”, Environmental Impact Assessment Review 2005, afl. 25, 321-322. 
224 M. PORTMAN, “Involving the public in the impact assessment of offshore renewable energy facilities”, 
Marine Policy 2009, afl. 33, 333. 
225 N. HARTLEY en C. WOOD, “Public participation in environmental impact assessment – implementing the 
Aarhus Convention”, 333-335. 
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moet voorzien in passende en doeltreffende middelen, eventueel zelfs dwangmiddelen tot 
rechtsherstel, is snel en niet onevenredig kostbaar.226 

 3.5.5 Belang voor MRP 

Zoals eerder vermeld zijn volgens de Commissie waarden als ‘transparantie’ en ‘deelname 
van de belanghebbenden’ kernprincipes voor MRP. Deze waarden worden weerspiegeld door 
het Verdrag van Aarhus. Door partij te zijn bij het Verdrag worden deze principes deel van 
het milieurecht en andere relevante activiteiten van de Unie. Door de bepalingen van het 
Verdrag om te zetten in richtlijnen, creëert de Unie een kaderregeling voor de lidstaten voor 
een ‘level playing field’ binnen het maritieme beleid. Hoewel het nog afwachten is op de EU 
om ook voor de derde pijler een regeling te treffen, hebben de lidstaten elk apart reeds het 
Verdrag van Aarhus geratificeerd227 en daarmee dus ook de derde pijler aanvaard. Deze derde 
richtlijn zou het makkelijker maken voor de lidstaten om grensoverschrijdend aan MRP te 
doen op onderling compatibele wijze. Dit is dan weer in lijn met de doelstellingen van de EU 
naar voren geschoven in beleidsdocumenten als de “Kaderrichtlijn mariene strategie”228 en de 
nieuwe “Kaderrichtlijn maritieme ruimtelijke planning”229. 

 3.5.6 Rol van NGO’s 

Het Verdrag van Aarhus doet er goed aan om niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) op 
de kaart te zetten als belangrijke juridische entiteiten die bepaalde rechten en plichten kunnen 
hebben. Er bestaat echter nog steeds onduidelijkheid over de rol van NGO’s voor MRP zelf. 
Dit zou kunnen verholpen worden door het voorstellen van richtlijnen over wat NGO’s 
kunnen en wat er van hen verwacht wordt. NGO’s kunnen een belangrijke impact hebben op 
de ontwikkeling van MRP. Dit kunnen ze doen door het proces tot MRP op gang te trekken, 
tijdens de onderhandelingen de communicatie levend te houden of te dienen als waakhond 
van de belangen van het milieu. Op internationaal niveau worden NGO’s reeds langer erkend  
als waardevolle partners bij de bescherming van het mariene milieu. 

3.5.6.1 NGO als bemiddelaar 

In het algemeen worden NGO’s gezien als bemiddelaar tussen de overheid en de bevolking. 
Ze vertegenwoordigen de derde pijler van de maatschappij, te onderscheiden van de 
staatsstructuren en de markt. Voor de toepassing van het Handvest van de Verenigde Naties 
wordt onderscheid gemaakt tussen instellingen van staten en NGO’s. Belangrijke kenmerken 
van NGO’s zijn dat ze onafhankelijk zijn van rechtstreekse controle door de staat, geen 
politieke partij zijn en geen criminele of gewelddadige organisatie zijn.230 

                                                 
226 T. CROSSEN en V. NIESSEN, “NGO Standing in the European Court of Justice – Does the Aarhus Regulation 
open the door?”, RECIEL 2007, afl 16(3), 334. 
227 https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-13&chapter=27&lang=en 
(geraadpleegd op 28/04/2015) 
228 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, Pb. L 25 juni 2008, 
afl. 164, 19-40. 
229 Richtlijn 2014/89/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 tot vaststelling van een kader 
voor maritieme ruimtelijke planning, Pb. L 28 augustus 2014, afl. 257, 135-145. 
230 H. CALADO et al., “NGO involvement in Marine Spatial Planning: a way forward?”, Marine Policy 2012, afl. 
36, 383. 
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NGO’s kunnen optreden door zelf onderzoek te voeren en de vergaarde informatie door te 
spelen naar de overheid om het beleid te beïnvloeden. NGO’s kunnen ook met deze 
informatie het ruime publiek bewustmaken via opleidingen en workshops. Op die manier kan 
men tekortkomingen in het beleid aantonen en hoger op de politieke agenda plaatsen. Een 
externe invloed kan een positieve impact hebben op de interne werking van overheidsorganen. 
Dit is zeker belangrijk in een relatief nieuwe materie zoals MRP.231 

Als NGO’s op succesvolle wijze een bemiddelaarsrol willen vervullen, moeten ze een 
belangrijke afweging maken om te bepalen welke doelstellingen ze willen nastreven. Indien 
NGO’s te sterk vasthouden aan hun milieubeschermingsvisie, kunnen de economisch 
gedreven partijen afhaken en niet willen meewerken aan het dialoog. Een pragmatischere of 
neutralere positie door een NGO als bemiddelaar zal tot betere resultaten leiden. 

In Europa is in het verleden op succesvolle wijze vooruitgang geboekt in het kader van MRP 
in de Keltische Zee. Het PISCES-project (Partnerships Involving Stakeholders in the Celtic 
Sea Ecosystem)232 werd begeleid door NGO’s (o.a. WWF). Hierbij zijn verschillende 
belanghebbenden in overleg gegaan: vertegenwoordigers van overheden (Frankrijk, Spanje, 
Ierland en Verenigd Koninkrijk), de Europese Commissie en sectorale belanghebbenden 
(scheepvaart, energie, visserij, toerisme, etc.). Wat men hieruit heeft geleerd is dat 
belanghebbendenparticipatie middelen- en tijdsintensief kan zijn. Overleg tussen NGO’s en 
economische spelers betekent dat soms de NGO’s moeten akkoord gaan met standpunten 
waarmee ze het niet volledig zouden eens zijn. Er bestaat ook het gevaar dat men 
belanghebbendenparticipatie uitholt door via de gesprekken enkel te streven naar een 
voorafgesteld doel.233 

3.5.6.2 NGO als belanghebbende 

Eén van problemen met de bescherming van het milieu is dat het vaak onduidelijk is wie 
beïnvloed wordt door de ingrepen van de overheid of de particuliere sector op de omgeving. 
Soms zijn er te veel belanghebbenden, die niet allen de mogelijkheid of de wens hebben om in 
een juridische procedure verzeild te raken. In tegenstelling tot het Belgische en Europese 
rechtsstelsel, is in landen van het common law de ‘class action’ een mogelijke oplossing. 
Omgekeerd, kan het zijn dat er geen menselijke of rechtspersoonlijke belangen rechtstreeks 
worden aangetast. Dit geldt te meer in context van activiteiten in zeegebieden die zich voor 
velen buiten hun levens- of werkingssfeer bevinden. Toch kunnen er aanzienlijke gevolgen 
zijn voor het milieu die beschermenswaardig zijn. In dat geval moet iemand kunnen optreden 
in naam van collectieve belangen. Milieuverenigingen en NGO’s in het algemeen willen deze 
rol vervullen. Het is echter niet voor de hand liggend dat ze zomaar deze 
verantwoordelijkheid zouden kunnen opeisen en de rest van de gemeenschap kunnen 
vertegenwoordigen.  

                                                 
231 H. CALADO et al., “NGO involvement in Marine Spatial Planning: a way forward?”, 384. 
232 http://www.projectpisces.eu/ (geraadpleegd op 2 mei 2015) 
233 H. CALADO et al., “NGO involvement in Marine Spatial Planning: a way forward?”, 385. 
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Het Verdrag van Aarhus bevestigt in art. 2, vijfde lid dat niet-gouvernementele organisaties 
als belanghebbende kunnen in aanmerking komen voor de uitwerking van de drie pijlers. 
Binnen de Europese Unie zijn voor NGO’s criteria opgesteld voor toegang tot de 
communautaire instellingen en organen in de Verordening nr. 1367/2006 (de zogenaamde 
Aarhus Verordening)234. Een niet-gouvernementele organisatie is gerechtigd een verzoek tot 
interne herziening van administratieve handelingen in te dienen, “op voorwaarde dat: 

a) zij een onafhankelijke rechtspersoon zonder winstoogmerk is volgens de wetgeving of 
de praktijk van een lidstaat; 

b) haar uitdrukkelijk hoofddoel het bevorderen is van de milieubescherming in de context 
van het milieurecht; 

c) zij al meer dan twee jaar bestaat en actief ijvert voor het onder b) genoemde doel; 
d) de aangelegenheid met betrekking waartoe het verzoek tot interne herziening wordt 

ingediend, tot haar doel en werkterrein behoort.” 

Wellicht de belangrijkste communautaire instelling die de NGO’s zouden willen bereiken is 
het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het Hof van Justitie is sinds het begin van de EEG 
een orgaan met een verregaande onafhankelijkheid. Het Hof is zelfs in staat vorm te geven 
aan het EU-recht door haar eigen uitspraken. Daar hoort ook de ontvankelijkheid en de 
toegang tot het Hof bij. 

Individuen en NGO’s kunnen hun zaak tot bij het Hof brengen op voornamelijk twee wijzen. 
Ofwel via de nationale rechter die een prejudiciële vraag zal opwerpen op basis van art. 267 
VWEU. Ofwel rechtstreeks voor het Hof van Justitie via een beroep tot nietigverklaring zoals 
beschreven in art. 263 VWEU. Vooral art. 263, vierde lid VWEU is een struikelblok. Tenzij 
de bestreden maatregel de verzoekende partij zo goed als rechtstreeks viseert, is het zeer 
moeilijk voor een individu om de voorwaarden van het Hof te vervullen. Het Verdrag van 
Aarhus en de Aarhus Verordening proberen deze toegang te verzekeren. Uit de rechtspraak 
van het Hof van Justitie zelf zal moeten blijken of NGO’s nu makkelijker de 
ontvankelijkheidstest kunnen doorstaan. 

4. Strategische milieubeoordeling 

Strategische milieubeoordeling (SMB) is ontstaan als antwoord op de tekortkomingen van 
milieueffectenbeoordeling (MEB). Meestal voert men MEB vrij laat in het 
besluitvormingproces uit. SMB dient dus om milieuafwegingen te maken in een vroeger 
stadium en op een hoger bestuursniveau.235 Overheden maken steeds vaker gebruik van MEB 
om de impact van allerhande projecten op het milieu en de omgeving in beschouwing te 
nemen. Door telkens individuele beoordelingen op het project-niveau te maken, krijgt men 
echter geen goed beeld van de cumulatieve en indirecte effecten op het milieu die 
verschillende vergunde activiteiten samen hebben. Bovendien kijkt men bij 
alternatievenonderzoek enkel naar variaties van hetzelfde project of betere locaties en tracés, 
zonder echt fundamenteel andere oplossingen voor de bestaande noden te zoeken (bv. 
autosnelwegen vs. spoorwegen). Hetzelfde gebeurt met voorstellen van mitigerende 

                                                 
234 Verordening (EG) nr. 1367/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006 betreffende 
de toepassing van de bepalingen van het Verdrag van Aarhus betreffende toegang tot informatie, inspraak bij 
besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden op de communautaire instellingen en 
organen, Pb. L 25 september 2006, afl. 264, 13-19. 
235 S. MARSDEN, Strategic Environmental Assessment in International and European Law: a practitioner’s 

guide, Londen, Earthscan, 2008, 6. 
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maatregelen, deze vallen vaak in dezelfde activiteitensfeer.236 Strategische milieubeoordeling 
neemt als het ware een stap achteruit en overziet de ‘big picture’ met de nodige flexibiliteit 
voor groei en evolutie naar de toekomst toe. 

4.1 Definitie 

Een definitie van PARTIDARIO
237 in het Engels luidt als volgt: “SEA is a systematic, on-going 

process for evaluating, at the earliest appropriate stage of publicly accountable decision 
making, the environmental quality, and consequences, of alternative visions and development 
intentions incorporated in policy, planning, or programme initiatives, ensuring full integration 
of relevant biophysical, economic, social and political considerations”. 

Aan de hand van strategische milieubeoordeling kan de overheid milieuoverwegingen 
integreren in beleid, plannen en programma’s (policy, plan, programme: PPP) die 
aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben. Op die wijze garandeert men dat reeds tijdens de 
voorbereiding en vóór de vaststelling van die plannen en programma's met de effecten van de 
uitvoering daarvan rekening wordt gehouden.238 Men kan dus stellen dat terwijl MEB een 
reactie is op de milieugevolgen van een bepaalde beslissing, SMB juist proactief kan helpen 
bepalen welke beslissing moet worden genomen in het licht van de milieugevolgen die het 
plan of programma teweegbrengt. 

De term ‘strategisch’ slaat op de ruime en conceptuele aard van de beslissingen die het 
resultaat zijn van een SMB. Via het proces van SMB kunnen de plannen en programma’s 
blijven evolueren en groeien, doordat steeds rekening wordt gehouden met de milieuaspecten 
die erachter schuilen. Een strategisch proces zal vaak een waaier van mogelijkheden of 
alternatieven voorstellen, er de consequenties van beoordelen zodat de meest voordelige en 
duurzame oplossing kan worden gekozen.239 

4.2 Juridische basis 

 4.2.1 Internationaal recht 

Het juridisch kader van SMB is steeds nauw verbonden geweest met MEB. Het Espoo-
Verdrag verzoekt in art. 2, lid 7 dat verdragspartijen naast MEB op project-niveau, ook 
milieuoverwegingen zouden opnemen in de ontwikkeling van beleid, plannen en 
programma’s. Op die manier tracht men evenwicht te brengen tussen economische 
overwegingen en milieubelangen in het besluitvormingsproces van zowel lokale als nationale 
bestuursniveaus. De formulering van art. 2, lid 7 houdt echter geen verplichting in, waardoor 
het nodig werd geacht om dit opzet te concretiseren met een bijkomend protocol.240  

                                                 
236 G. HAQ, “Background and context of a strategic environmental assessment” in P. Caratti (ed.) Analysing 

strategic environmental assessment: Towards better decision-making, Aldershot, Elgar, 2004, 6. 
237 Definitie vermeld in G. HAQ, “Background and context of a strategic environmental assessment”, 7.  
238 Richtlĳn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling 
van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's, Pb. L 21 juli 2001, afl. 197, 30, vierde 
overweging. 
239 G. HAQ, “Background and context of a strategic environmental assessment”, 8. 
240 W. SCHRAGE, ”The Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context”, 49. 
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Het Protocol inzake strategische milieubeoordeling bij het Verdrag inzake 
milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband (SEA-Protocol) is ondertekend op 21 
mei 2003 in Kiev. Het is in werking getreden in 2010, maar België heeft het nog steeds niet 
geratificeerd.241 Het Protocol en zijn ontwikkeling werd sterk beïnvloed door het Verdrag van 
Aarhus, het Espoo-Verdrag (waaraan het Protocol is toegevoegd) en de SMB-Richtlijn. Het 
Protocol verschilt van het Verdrag van Espoo in die zin dat het Protocol voornamelijk gericht 
is op procedurele bepalingen in nationale context, daar waar het Verdrag van Espoo gericht is 
op grensoverschrijdende situaties.242  

De werkingssfeer en procedurele bepalingen van het SEA-Protocol liggen in lijn met de 
bepalingen van de SMB-Richtlijn. Het SEA-Protocol gaat een stap verder in die zin dat het 
niet enkel van toepassing is op plannen en programma’s, zoals de SMB-Richtlijn, maar ook 
op beleid en wetgeving. Dit wordt verder toegelicht in het volgende onderdeel. 

 4.2.2 Europees recht 

Op Europees niveau heeft men wetgeving rond SMB gerealiseerd met de Richtlijn 2001/42 
betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en 
programma's243. De SMB-Richtlijn heeft een structuur die vergelijkbaar is met de MEB-
Richtlijn en behandelt dezelfde procedurele stappen: werkingssfeer, milieurapportage, 
raadpleging, besluitvorming en monitoring.244 

Het doel van deze richtlijn is “te voorzien in een hoog milieubeschermingsniveau en bij te 
dragen tot de integratie van milieuoverwegingen in de voorbereiding en vaststelling van 
plannen en programma's, met het oog op de bevordering van duurzame ontwikkeling” (art. 1 
SMB-Richtlijn). Hieruit kan echter geen juridische verplichting worden afgeleid. Het gebruik 
van de zinsnede “bevordering van duurzame ontwikkeling” geeft aan dat de overheid een 
discretionaire bevoegdheid heeft om dit te concretiseren.245 

De werkingssfeer van de SMB-Richtlijn wordt bepaald in artikel 3. Een milieubeoordeling is 
vereist voor plannen en programma’s, alsook wijzigingen ervan,  die worden opgesteld door 
een instantie op nationaal, regionaal of lokaal niveau en door wettelijke of bestuursrechtelijke 
bepalingen zijn voorgeschreven. Hierin ligt een verschilpunt met de MEB-richtlijn die zowel 
op publieke als private entiteiten van toepassing is. Het is echter denkbaar dat een plan kan 
worden voorbereid door een private entiteit als advies en dan aangenomen door de overheid 
via een wetgevende procedure. In dat geval blijft de SMB-Richtlijn van toepassing.246  

Niet alle overheidsplannen zijn onderworpen aan milieubeoordeling. Artikel 3, tweede lid 
houdt een verplichting in voor twee types plannen en programma’s: a) met betrekking tot 
landbouw, bosbouw, visserij, energie, industrie, vervoer, afvalstoffenbeheer, waterbeheer, 
telecommunicatie, toerisme en ruimtelijke ordening of grondgebruik en die het kader vormen 
voor de toekenning van toekomstige vergunningen voor projecten in de MEB-richtlijn,  

                                                 
241 https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-4-b&chapter=27&lang=en 
(geraadpleegd op 28 april 2015) 
242 S. MARSDEN, Strategic Environmental Assessment in International and European Law, 93. 
243 Richtlĳn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling 
van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's, Pb. L 21 juli 2001, 30-37. 
244 S. MARSDEN, Strategic Environmental Assessment in International and European Law, 205. 
245 S. MARSDEN, Strategic Environmental Assessment in International and European Law, 210. 
246 S. MARSDEN, Strategic Environmental Assessment in International and European Law, 215. 
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of b) waarvoor, gelet op het mogelijk effect op gebieden, een beoordeling vereist is uit hoofde 
van de Habitatrichtlijn. 

Plannen en programma’s die vallen buiten deze twee types of plannen en programma’s die 
kunnen worden beschouwd als klein en lokaal, zijn uitgezonderd van SMB. Een 
milieubeoordeling is toch vereist in het geval de lidstaten bepalen dat het plan of het 
programma “aanzienlijke milieueffecten kan hebben” (art. 3, derde en vierde lid). Bijlage II 
van de Richtlijn bevat de criteria voor de vaststelling van de mogelijke aanzienlijke effecten. 
Zowel de kenmerken van de plannen en programma’s zelf, alsook de kenmerken van de 
effecten en de gebieden die worden beïnvloed, zijn bepalend. Plannen en programma’s die 
hiërarchisch gezien belangrijk zijn voor andere plannen, een kader vormen voor projecten en 
activiteiten of speciaal ingevoerd worden op basis van milieuoverwegingen, zullen voor de 
toepassing van de SMB-richtlijn geacht worden aanzienlijke milieueffecten te kunnen hebben. 

Plannen en programma’s die uitsluitend dienen voor nationale defensie of noodsituaties zijn 
vrijgesteld van SMB (art. 3, achtste lid SMB-Richtlijn). Plannen die noodsituaties in de 
toekomst willen voorkomen vallen wellicht wel onder de SMB-richtlijn, in tegenstelling tot 
een plan dat handelt over een bestaande noodsituatie.247 

Mariene ruimtelijke plannen handelen vaak over de thema’s die verplicht onderworpen 
worden aan milieubeoordeling (visserij, energie, habitats). In elk geval valt ook niet te 
ontkennen dat de implementatie van MRP aanzienlijke milieueffecten kan hebben en kleine, 
lokale belangen overstijgt. Mariene ruimtelijke plannen zullen dan ook vallen onder de 
bepalingen van de SMB-richtlijn.248 

De milieubeoordeling moet worden uitgevoerd tijdens de voorbereiding van een plan en 
programma, dus voor deze wordt onderworpen aan de wetgevingsprocedure (art. 4, eerste lid 
SMB-Richtlijn). 

Artikel 5 geeft aan wat verwacht wordt van het milieurapport (de reikwijdtebepaling of 
scoping). Het bevat “de mogelijke aanzienlijke milieueffecten van de uitvoering van het plan 
of programma” en een beschrijving en beoordeling van “redelijke alternatieven, die rekening 
houden met het doel en de geografische werkingssfeer van het plan of programma”. Bijlage I 
geeft een overzicht van zaken die in het rapport moeten voorkomen (o.a. bestaande 
milieuproblemen, doelstellingen van het plan of programma, maatregelen om negatieve 
milieueffecten te beperken). Indien het milieurapport geïntegreerd is in het plan of 
programma, moet het voldoende duidelijk zijn dat het milieurapport een apart onderdeel 
vormt. Daarbij staat het milieuaspect best op de voorgrond en niet louter als tegengewicht van 
economische en sociale belangen. De “redelijke alternatieven” moeten realistische opties zijn, 
binnen de mogelijkheden en bevoegdheid van de overheid die het plan opmaakt.249 

Ter uitvoering van het Verdrag van Aarhus, gaat artikel 6 van de SMB-Richtlijn over 
consultatie en publieke participatie. Het ontwerp-plan of ontwerp-programma wordt samen 
met het milieurapport overgemaakt aan de bevoegde instanties op milieugebied en 
beschikbaar gemaakt aan het publiek. De bevoegde instanties, niet-gouvernementele 
organisaties en het publiek dat geraakt kan worden of belang heeft, moeten de kans krijgen 
om hun mening te geven over het ontwerp en het milieurapport. 

                                                 
247 S. MARSDEN, Strategic Environmental Assessment in International and European Law, 219. 
248 Europese Commissie, H. ACKER en S. HODGSON, “Legal Aspects of Maritime Spatial Planning”, 51. 
249 S. MARSDEN, Strategic Environmental Assessment in International and European Law, 220. 
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In gevallen waar een plan of programma aanzienlijke milieueffecten kan hebben voor een 
andere lidstaat benadrukt artikel 7 het belang van grensoverschrijdende raadpleging. Staten 
kunnen onderling regelen hoe dit zal verlopen. Het proces zal vergelijkbaar zijn met wat geldt 
voor MEB op basis van het Verdrag van Espoo. 

Het besluit dat uiteindelijk genomen wordt moet rekening houden met het milieurapport, met 
de opmerkingen van het publiek en bevoegde instanties, alsook eventuele 
grensoverschrijdende raadpleging (art. 8 SMB-Richtlijn). Wanneer het plan of programma 
wordt vastgesteld via de wetgevende procedure wordt het publiek, de bevoegde instanties en 
eventueel ook andere lidstaten op de hoogte gebracht van de inhoud van het uiteindelijke plan 
of programma, de manier waarop rekening werd gehouden met de opmerkingen tijdens de 
consultaties en de monitoringsmaatregelen (art. 9 SMB-Richtlijn). 

Plannen en programma’s horen geen statische en eenmalige ondernemingen te zijn. Daarom 
voorziet de SMB-richtlijn in artikel 10 dat via een systeem van monitoring de milieugevolgen 
tijdens de uitvoering van het plan of programma worden opgevolgd om tijdig herstellende 
maatregelen te kunnen nemen. In principe is het de bedoeling dat het plan of programma later 
kan worden gewijzigd als de monitoring aangeeft dat dit nodig is. De richtlijn bepaalt 
hieromtrent echter niets. Dit wordt gezien als een zwakke schakel in het proces. Wijzigingen 
van de plannen of programma’s naar aanleiding van monitoring kunnen opnieuw 
onderworpen zijn aan SMB indien er aanzienlijke milieueffecten zouden kunnen volgen.250 

Volgens art. 12, derde lid SMB-Richlijn moest de Europese Commissie in 2006 verslag 
uitbrengen over de toepassing en doeltreffendheid van de richtlijn. Wegens vertragingen bij 
de omzetting van de richtlijn is dit pas gebeurd in 2009. Het verslag251 geeft de positieve 
ervaringen en de knelpunten aan en stelt mogelijke verbeteringen voor.  

Dankzij het voeren van SMB werd de hele planningsprocedure als meer gestructureerd 
ervaren. Door publieke participatie was er meer transparantie en konden eventuele geschillen 
vroegtijdig worden opgelost. Lidstaten hadden voor het opstellen van het milieurapport 
moeite met het bepalen van de relevante schaal en mate van detail die vereist was. De 
monitoring bleek in zeer weinig lidstaten doeltreffend te worden uitgevoerd. Er bestond ook 
verwarring tussen de procedures van MEB en SMB omdat het onderscheid tussen 
plannen/programma’s en projecten niet altijd duidelijk was.  

Met de inwerkingtreding van het SEA-Protocol zou de SMB-Richtlijn misschien moeten 
worden geamendeerd om ook van toepassing te zijn op beleidsoriëntaties en 
wetgevingsvoorstellen. Er is behoefte aan bijkomende richtsnoeren voor de verduidelijking 
van screening-criteria, omschrijving van alternatieven en meer coördinatie met andere 
richtlijnen. 
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4.2.3 Belgisch recht 

Op federaal niveau werden in België de SMB-richtlijn en de Richtlijn 2003/35/EG over de 
inspraak van het publiek omgezet in 2006 via de Wet betreffende beoordeling van de 
gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's en de inspraak van het 
publiek252. De term ‘strategische milieubeoordeling’ wordt voornamelijk gebruikt in de 
context van internationale en Europese instrumenten. In België spreekt men ook over ‘plan-
milieueffectenrapportage’ of ‘plan-MER’ (in tegenstelling tot ‘project-MER’ voor MEB). 
Daarnaast is de Engelse term ‘SEA’ ook niet vreemd aan het Belgische rechtsstelsel en komt 
bijvoorbeeld terug in de benaming van het ‘Adviescomité SEA’. 

De procedure die moet gevolgd worden voor een plan-MER wordt omschreven in de Wet van 
13 februari 2006. Deze werd dan ook toegepast om een plan-MER op te stellen voor het 
ontwerp van het Marien Ruimtelijk Plan in 2013. 

Normaal gezien begint de procedure met een screeningsproces dat moet bepalen of een plan 
MER-plichtig is. De Wet van 13 februari 2006 bepaalt echter in art. 6, §1 dat MRP van 
rechtswege onderworpen is aan een plan-MER.253  

Daarna moet volgens art. 10 een ontwerpregister worden opgesteld dat informatie bevat over 
de inhoud van het plan-MER. Bijlage II van de wet bepaalt welke basisgegevens zeker 
moeten vermeld worden. Dit ontwerpregister wordt voorgelegd aan het Adviescomité SEA 
dat zal advies verlenen over “de reikwijdte en het detailleringsniveau van de informatie die in 
het rapport dient te worden vermeld, hierbij rekening houdend met de huidige kennis en 
evaluatiemethodes”. Aan de hand van de onderwerpen die moeten worden behandeld en 
onderzocht stelt men het plan-MER op.254  

Wanneer het plan-MER voltooid is, wordt het opnieuw voorgelegd aan het Adviescomité en 
eventuele andere bevoegde instanties (bv. de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling). 
Men gaat na of er geen grensoverschrijdende milieueffecten zouden kunnen zijn in andere 
Europese lidstaten of partijen van het Verdrag van Espoo. Indien vastgesteld wordt dat dit het 
geval is, worden de bevoegde autoriteiten van die landen verwittigd a.d.h.v. de procedure in 
artikel 13 van de Wet van 13 februari 2006. Een ontwerpplan en het plan-MER worden aan 
het publiek bekendgemaakt zodat een raadpleging kan plaatsvinden waarbij opmerkingen 
betreffende het plan worden gericht aan de opstellers (art. 14).255 

De federale overheid die het plan heeft opgesteld maakt een eindverklaring op “die samenvat 
hoe de milieuoverwegingen werden geïntegreerd in het plan of programma”, op welke wijze 
rekening werd gehouden met het plan-MER, de adviezen en raadplegingen. Men vermeldt de 
belangrijkste maatregelen die moeten genomen worden om de monitoring van de effectieve 
milieugevolgen te verzekeren (art. 16).256

 

                                                 
252 Wet van 13 februari 2006 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen 
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4.3 Grensoverschrijdende aspecten 

Het MASPNOSE project (Maritime Spatial Planning in the North Sea) was een studieproject 
opgestart in 2010 in opdracht van het Directoraat-generaal Maritieme Zaken en Visserij (DG 
Mare) om te onderzoeken op welke manier grensoverschrijdende maritieme ruimtelijke 
planning in de praktijk kan worden gerealiseerd. Aan de hand van twee case studies, de 
Doggersbank en de Thorntonbank, bracht men verslag uit over de uitdagingen en oplossingen 
die de partners ondervonden.257 De case van de Thorntonbank moest nagaan wat in een pre-
planning fase vereist zou worden van de partners om tot grensoverschrijdende MRP te komen. 
In tegenstelling tot de case van de Doggersbank, werden private belanghebbenden in de 
Thorntonbank case niet bij het overleg betrokken. Deze studie bracht de knelpunten in het 
kader van grensoverschrijdend SMB aan het licht. 

De Thorntonbank is gelegen op 40 km van Zeebrugge en valt gedeeltelijk in het Belgisch EEZ 
en in het Nederlands EEZ. Zowel België als Nederland zagen potentieel om in het gebied 
hernieuwbare energie te ontwikkelen. Voor België waren de plannen ten tijde van het 
MASPNOSE onderzoek concreter, aangezien er reeds domeinconcessies werden gegeven 
voor windmolenparken. Nederland had voor het naburige gebied dat ‘Borssele’ werd 
genoemd een gelijkaardige visie, deze liet echter meer ruimte voor andere hernieuwbare 
bronnen dan windenergie, alsook aquacultuur en kleine scheepvaart.258 

Een belangrijke bezorgdheid voor beide landen was de veiligheid van de scheepvaart. Drie 
frequent gebruikte scheepvaartroutes liggen in de buurt van de Belgische concessiezones voor 
windmolenparken. Volgens veiligheidsvoorschriften moet er een afstand van minstens 1 
zeemijl (voor België) en 2 zeemijl (voor Nederland) worden voorzien tussen de 
windmolenparken en scheepvaartroutes. Het wijzigen van bepaalde scheepvaartroutes is 
onderworpen aan procedures opgesteld door de Internationale Maritieme Organisatie 
(IMO).259 Vanwege deze redenen is er in het Belgisch MRP gesnoeid ten noorden en ten 
zuiden van de voorziene concessieruimte voor windmolenparken. Een compensatie van 
oppervlakten van oost naar west lokte bezorgheden uit bij de Nederlandse overheid, die 
formeel protest aantekende.260 

Uit interviews met de vertegenwoordigers van de overheidsorganen kwam aan het licht dat er 
vaak op informele en niet-gestructureerde wijze informatie werd uitgewisseld. Op project-
niveau is er wel uitwisseling van informatie voorzien in het kader van 
milieueffectenbeoordeling zoals dat geregeld is in de Espoo-conventie en de MEB-richtlijn. 
Op plan-niveau was het onduidelijk welke functionaris precies gecontacteerd moest worden 
en men beroepte zich dan maar op bestaande persoonlijke netwerken om informatie te 
delen.261 Dit kan beholpen worden door op plan-niveau beter gebruik te maken van de formele 
procedure voorzien in strategische milieubeoordeling. Het belang van informele 
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uitwisselingen mag echter niet onderschat worden en heeft zeker in de pre-planningsfase ook 
zijn plaats.262 

Dankzij de Thorntonbank-case studie hebben de Belgische en Nederlandse overheden hun 
prioriteiten kunnen naar voren schuiven en op elkaar afstemmen. Zo is bijvoorbeeld ook 
gebleken dat het interessant zou kunnen zijn om de elektriciteitskabels samen te bundelen 
vanwege de kortere afstand tot de Belgische kust en mogelijke hinder van bestaande kabels op 
het Nederlandse tracé naar Borssele.263 

De resultaten en opmerkingen die zijn gevormd kunnen echter afwijken in een scenario 
waarbij ook de private belanghebbenden een stem zouden hebben gekregen en de 
vertegenwoordigers van de visserij volwaardig hadden deelgenomen aan het dialoog. Private 
belanghebbenden zouden erop staan dat meer formeel overleg in het belang kan zijn van het 
publiek, zeker wat betreft transparantie en zekerheid. De vlotte consensus die ontstond tussen 
de Nederlandse en Belgische overheid omtrent de mogelijke compensatie van minder 
visgebieden door meer aquacultuur zou in een realistisch scenario moeilijker te bereiken zijn 
als men ook rekening moest houden met belangen van de visserij.264 

5. Mariene beschermde gebieden 

MRP dient niet enkel voor de coördinatie van menselijke activiteiten op zee en het bestuderen 
van de invloed van deze activiteiten op het milieu. Een deel van MRP draait ook gewoon rond 
de inrichting van milieuactiviteiten zelf, waarbij de natuurontwikkeling het primaire doel is, 
zonder dat daar meteen duurzame exploitatie tegenoverstaat. Bepaalde gebieden kunnen 
aangemerkt worden voor natuurbehoud omdat ze beschouwd worden als bijzonder waardevol, 
of juist erg kwetsbaar zijn en dreigen verloren te gaan indien er geen maatregelen genomen 
worden. Natuurbescherming op zee is geen nieuwe ontwikkeling in vergelijking met MRP, 
maar kan dankzij de integrerende kwaliteiten van MRP wel beter tot zijn recht komen.  

5.1 Definitie 

Ruimtelijk wordt natuurbescherming gerealiseerd door het inrichten van mariene beschermde 
gebieden (marine protected areas, MPA). Dit is een overkoepelende term, waarvoor 
verschillende definities bestaan. Een definitie die werd voorgesteld door de OSPAR 
Commissie luidt als volgt: “Marine Protected Area means an area within the maritime area for 
which protective, conservation, restorative or precautionary measures, consistent with 
international law have been instituted for the purpose of protecting and conserving species, 
habitats, ecosystems or ecological processes of the marine environment”.265 

Mariene beschermde gebieden kunnen ingedeeld worden in categorieën. ‘Formele’ MPA’s 
dienen primair voor de bescherming van de biodiversiteit en de ecosysteemdiensten266 van de 
zee- en kustgebieden. ‘De facto’ MPA’s zijn open voor menselijke activiteiten (transport, 
energie, defensie) maar worden beheerd op een wijze die de natuur ten goede kan komen. Er 
zijn MPA’s die wettelijk bepaald zijn en MPA’s die op vrijwillige basis (bv. door NGO’s) 
                                                 
262 “Report on cross-border maritime spatial planning in two case studies”, 32. 
263 Ibid., 33. 
264 Ibid., 28. 
265 Art. 1.1, derde lid OSPAR Recommendation 2003/3 on a Network of Marine Protected Areas. 
266 Ecosysteemdiensten (en –goederen) zijn de voordelen die de mens haalt uit ecosystemen. Zie 
Kustcompendium 2013, p. 86. 
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worden beheerd. De bedoeling is dat deze MPA’s waar mogelijk samenhangende ecologische 
netwerken vormen.267  

Er zijn wereldwijd zo’n 4 600 MPA’s aangeduid. Het aantal beschermde gebieden op zee is 
relatief klein vergeleken met beschermde gebieden op het land. Veel van deze gebieden 
worden enkel beschermd op papier, van daadwerkelijke handhaving of evaluatie van de 
ecologische toestand is geen sprake.268 

5.2 Juridische basis 

De juridische basis voor het instellen van zulke gebieden bestaat zowel op internationaal, 
Europees als nationaal niveau. De terminologie in deze instrumenten kan verschillen of 
andere onderverdelingen maken. 

5.2.1 Internationaal recht 

5.2.1.1 VN-Zeerechtenverdrag 

Het VN-Zeerechtenverdrag maakt geen uitdrukkelijke vermelding over MPA’s, maar vormt 
wel de juridische basis die staten toelaat om MPA’s af te kondigen en te beheren. Artikel 192 
VN-Zeerechtenverdrag bevat de verplichting het mariene milieu te beschermen. Artikel 194 
staat toe alle met het verdrag verenigbare “maatregelen te nemen die nodig zijn ter 
voorkoming, vermindering en bestrijding van verontreiniging van het mariene milieu”. Dat 
houdt dus ook in dat er gebieden mogen worden aangeduid waar activiteiten beperkt of zelfs 
verboden worden. Echter, bij het nemen van maatregelen moeten staten zich onthouden van 
ongerechtvaardigde inmenging in de activiteiten verricht door andere staten (art. 194, vierde 
lid).  

In elk geval gelden deze regels enkel voor de gebieden die vallen onder de jurisdictie van de 
staten. Wat betreft de volle zee kunnen staten dus niet unilateraal MPA’s afkondigen (tenzij 
binnen het gebied waar een EEZ zou kunnen worden ingesteld maar niet werd vastgesteld). 
Om op volle zee MPA’s te beheren kunnen staten wel tot een onderlinge overeenkomst 
komen die bindend zal zijn voor de partijen. Ze kunnen ook regels vaststellen die geen 
verplichtingen inhouden maar eerder aanbevelingen zijn. Bovendien kunnen resoluties 
genomen in het kader van de IMO beschermingszones in het leven roepen.269 

5.2.1.2 Resoluties van de IMO 

De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) heeft op basis van MARPOL 73/78 
richtlijnen uitgevaardigd voor de aanduiding van ‘bijzonder gevoelige zeegebieden’ 
(particularly sensitive sea areas, PSSA). Dit zijn gebieden die waardevol zijn vanuit 
ecologisch, sociaal-economisch of wetenschappelijk oogpunt en kwetsbaar zijn voor 
milieuschade door maritieme activiteiten. De bevoegdheid van de IMO is echter beperkt tot 

                                                 
267 D. RODRIGUEZ-RODRIGUEZ et al., “Status of the marine protected area network across the English channel 
(La Manche): Cross-country similarities and differences in MPA designation, management and monitoring”, 
Marine Policy 2015, afl. 51, 536. 
268 N. MATZ-LUCK en J. FUCHS, ” The impact of OSPAR on protected area management beyond national 
jurisdiction: Effective regional cooperation or a network of paper parks?”, Marine Policy 2014, afl. 49, 156. 
269 Europese Commissie, H. ACKER en S. HODGSON (eds.), “Legal Aspects of Maritime Spatial Planning”, 2008, 
26-27. 
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het regelen van de scheepvaart (veiligheid en vervuiling). De maatregelen verbonden aan 
PSSA’s zijn in principe soft law, maar er zijn ook afdwingbare maatregelen mogelijk in het 
kader van verkeersscheidingsstelsels. De gebieden die worden aangeduid kunnen erg groot 
zijn, zo werd bijvoorbeeld de Waddenzee en de hele Baltische Zee aangeduid.270 

5.2.1.3 Verdrag inzake Biologische Diversiteit (CBD) 

Het Verdrag inzake Biologische Diversiteit van 1992271 is tot stand gekomen onder de 
auspiciën van de VN tijdens de Wereldtop in Rio. Het verdrag streeft drie doelstellingen na: 
behoud van biodiversiteit, duurzaam gebruik van de elementen van de biodiversiteit en 
billijke verdeling van de voordelen uit het gebruik van genetische rijkdommen.272  

Onder de term ‘biodiversiteit’ worden ook mariene ecosystemen begrepen. Volgens artikel 4 
van het Verdrag is het van toepassing binnen de grenzen van de nationale jurisdictie, inclusief 
de territoriale zee en EEZ, wat betreft de elementen van de biodiversiteit. Het Verdrag is 
eveneens van toepassing voor activiteiten en processen uitgevoerd onder de nationale 
jurisdictie, ongeacht waar hun effecten plaatsvinden. Dit betekent dat ook activiteiten op de 
volle zee onderworpen zijn aan dit Verdrag.273 

Artikel 8 legt de ruimtelijke verplichtingen vast. De verdragspartijen hebben de verplichting 
een systeem van beschermde gebieden uit te werken om de biodiversiteit te behouden. De 
biologische hulpbronnen worden geïnventariseerd en moeten dienen als basis voor planning 
en besluitvorming, hun gebruik wordt gereguleerd met het oog op het behoud of duurzaam 
gebruik. Deze werkwijze moet indien mogelijk worden gerealiseerd in sectoroverschrijdende 
plannen en beleid, zoals MRP dat kan doen.274 

5.2.1.4 OSPAR-Verdrag 

Het Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de 
Atlantische Oceaan van 22 september 1992 (OSPAR) is in werking sinds 1998 en heeft 15 
leden. Daarbij zijn ook Luxemburg en Zwitserland lid, die via de Rijn verbonden zijn met de 
Atlantische Oceaan. Het OSPAR-Verdrag is de opvolger van het Verdrag van Oslo (1972) en 
het Verdrag van Parijs (1974).275 Het algemeen doel is de mariene gebieden te “beschermen 
tegen de nadelige effecten van menselijke activiteiten, zodoende de menselijke gezondheid en 
mariene ecosystemen te beschermen, alsook mariene gebieden die schade hebben geleden te 
herstellen”.276 Onder ‘mariene gebieden’ worden begrepen de binnenwateren, territoriale 
wateren, gebieden buiten territoriale wateren onder jurisdictie van de verdragspartijen en de 
volle zee, alsook de zeebodem en de ondergrond.277  

                                                 
270 Europese Commissie, H. ACKER en S. HODGSON (eds.), “Legal Aspects of Maritime Spatial Planning”, 28. 
271 Verdrag van 5 juni 1992 inzake de biologische diversiteit, United Nations Treaty Series, Vol. 1760. 
272 http://www.biodiv.be/nl-BE/ (geraadpleegd op 5 mei 2015). 
273 A. CLIQUET, D. BOGAERT en F. MAES, “The legal Framework for Marine Protected Areas in Belgium”, 27-
28. 
274 Europese Commissie, H. ACKER en S. HODGSON (eds.), “Legal Aspects of Maritime Spatial Planning”, 32. 
275 http://www.ospar.org/content/content.asp?menu=00010100000000_000000_000000 (geraadpleegd op 5 mei 
2015); Vandaar ook de term OSPAR. 
276 Art. 2, eerste lid, a OSPAR-Verdrag, zie T. VERLEYE, H. PIRLET, A.K. LESCRAUWAET, F. MAES, J. MEES, R. 
HERMAN (eds.), Vademecum: Mariene beleidsinstrumenten en wetgeving voor het Belgisch deel van de 

Noordzee, Oostende, Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), 40. 
277 Europese Commissie, H. ACKER en S. HODGSON, “Legal Aspects of Maritime Spatial Planning”, 30. 
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De OSPAR Commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten, let op de 
nakoming van de bepalingen van het verdrag en stelt uitvoeringsmaatregelen vast. De OSPAR 
Commissie legt de programma’s vast voor de bescherming van het mariene milieu d.m.v. 
bindende beslissingen en niet-bindende aanbevelingen. De werking van de commissie wordt 
echter sterk beperkt doordat visserij en zeetransport, twee van de voornaamste menselijke 
activiteiten op zee, niet behoren tot hun bevoegdheidssfeer. De commissie moet voor deze 
activiteiten de bevoegde autoriteiten contacteren.278 In de praktijk treedt de commissie soms 
toch buiten haar bevoegdheid op, maar dan in het kader van de niet-bindende aanbevelingen 
die ook niet rechtstreeks zouden conflicteren met de bevoegde instellingen.279 

Bijlage V van het OSPAR-Verdrag biedt de basis voor de vaststelling van MPA’s. Staten 
moeten niet enkel zeegebieden (of netwerken van zeegebieden) voor bescherming aanduiden, 
ze moeten ook samenwerken voor de bepaling van de te nemen maatregelen voor het beheer 
van menselijke activiteiten in deze gebieden.280 Aanbeveling 2003/3 van de OSPAR 
Commissie had tot doel tegen 2010 een coherent netwerk van MPA’s te realiseren. De 
aanbeveling geeft de criteria aan om te bepalen welke diersoorten en habitats bescherming 
verdienen. De verdragspartijen moeten bepalen welke MPA’s binnen hun jurisdictie voldoen 
aan de criteria en die dan doorgeven aan de OSPAR Commissie. De speciale 
beschermingszones aangeduid op basis van de Habitat- en Vogelrichtlijn mochten ook in het 
netwerk worden opgenomen.281 

Om in gebieden buiten de nationale jurisdictie MPA’s te kunnen aanduiden werd in 2009 het 
‘Regulatory Regime’ vastgelegd. De juridische waarde van dit document is beperkt. Het is 
noch een beslissing, noch een aanbeveling, maar wordt eerder beschouwd als een advies. De 
OSPAR Commissie wil op die manier niet-bindende richtlijnen aanbieden. De uitvoering van 
de concrete beschermingsmaatregelen wordt overgelaten aan de verdragspartijen. Zelfs als 
staten deze richtlijnen willen volgen is de uitwerking beperkt omdat men derde staten geen 
dwingende bepalingen kan opleggen.282 

Binnen de OSPAR zijn er een zestal MPA’s aangeduid, waarvan bepaalde ook reiken tot 
buiten de nationale jurisdicties. Voor de OSPAR worden deze MPA’s afgebakend via 
bindende beslissingen, deze bevatten de algemene beheersregeling. Bijkomende maatregelen 
kunnen worden voorgesteld via niet-bindende aanbevelingen. Daarbij is een verwijzing naar 
de aanbeveling in de bindende beslissing mogelijk, waardoor toch de juridische relevantie van 
de aanbeveling wordt benadrukt. De grootste tekortkoming op dit vlak is wellicht dat er geen 
verwijzing wordt gemaakt naar implementatie of handhaving.283 

                                                 
278 N. MATZ-LUCK en J. FUCHS, ” The impact of OSPAR on protected area management beyond national 
jurisdiction: Effective regional cooperation or a network of paper parks?”, 159. 
279 N. MATZ-LUCK en J. FUCHS, ” The impact of OSPAR on protected area management beyond national 
jurisdiction: Effective regional cooperation or a network of paper parks?”, 161. 
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281 A. CLIQUET, D. BOGAERT en F. MAES, “The legal Framework for Marine Protected Areas in Belgium”, 31. 
282 N. MATZ-LUCK en J. FUCHS, ” The impact of OSPAR on protected area management beyond national 
jurisdiction: Effective regional cooperation or a network of paper parks?”, 159. 
283 N. MATZ-LUCK en J. FUCHS, ” The impact of OSPAR on protected area management beyond national 
jurisdiction: Effective regional cooperation or a network of paper parks?”, 160-161. 
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5.2.1.5 RAMSAR-Conventie 

De Overeenkomst inzake watergebieden van internationale betekenis, in het bijzonder als 
verblijfplaats voor watervogels van 2 februari 1971 (RAMSAR-Conventie)284, in werking 
getreden op 21 december 1975, biedt een kaderregeling voor de nationale en internationale 
bescherming van draslanden285. De verdragspartijen verbinden zich ertoe de draslanden van 
internationaal belang aan te wijzen a.d.h.v. criteria in de conventie (vooral gebieden voor 
watervogels zijn belangrijk). De gebieden worden dan beheerd via nationale planning. Voor 
gedeelde of grensoverschrijdende draslanden is internationale samenwerking vereist.286 In 
België is voor de kust van Koksijde de RAMSAR-site ‘Westelijke Kustbanken’ aangeduid.287 
Aan de aanwijzing zijn geen specifieke beschermingsmaatregelen verbonden. Het gebied 
overlapt met het habitatrichtlijngebied ‘Trapegeer-Stroombank’.288 

5.2.2 Europees recht 

5.2.2.1 Kaderrichtlijn Mariene Strategie 

De Kaderrichtlijn Mariene Strategie289 vormt de milieupijler van het Geïntegreerd Maritiem 
Beleid van de EU. De richtlijn wil dat lidstaten de nodige maatregelen nemen om tegen 2020 
een goede milieutoestand van het mariene milieu te bereiken (art. 1). De definitie van ‘goede 
milieutoestand’ vindt men in art. 3, vijfde lid: “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”. Op welke wijze dit in 
de praktijk moeten worden vastgesteld wordt toegelicht a.d.h.v. een indicatieve lijst van elf 
elementen omschreven in bijlage I van de richtlijn (o.a. biologische diversiteit, gezonde 
vispopulaties, geen schade door zwerfvuil). Een aanvullend besluit van de Europese 
Commissie290 geeft bijkomend nog 29 criteria en een lijst van 59 indicatieve elementen.291 

Lidstaten moeten in hun milieuprogramma’s ruimtelijke beschermingsmaatregelen nemen 
door het opbouwen van “samenhangende en representatieve netwerken van beschermde 
mariene gebieden” (art. 13, vierde lid). Het is de bedoeling dat deze deel gaan uitmaken van 
de MRP van de lidstaten. 

                                                 
284 Overeenkomst van 2 februari 1971  inzake watergebieden van internationale betekenis, in het bijzonder als 
verblijfplaats voor watervogels, United Nations Treaty Series, Vol. 996. 
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voor communautaire maatregelen betreffende het beleid ten aanzien van het mariene milieu (Kaderrichtlijn 
mariene strategie), Pb. L 25 juni 2008, afl. 164, 19-40. 
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In België heeft men ter uitvoering van deze kaderrichtlijn in 2012 een beoordeling van de 
staat van het mariene milieu gedaan en milieudoelen vastgesteld. Om de evolutie van de 
gezondheidstoestand te meten wordt een monitoringsprogramma ontwikkeld, de BMM is 
hiervoor verantwoordelijk. Om de zes jaar worden de maatregelen herzien op basis van de 
metingen.292 

5.2.2.2 Habitat- en Vogelrichtlijn 

De Habitatrichtlijn293 vereist dat de lidstaten speciale beschermingszones (SBZ-H, 
habitatrichtlijngebieden) zouden vaststellen om kwetsbare habitats voor planten en dieren van 
communautair belang te beschermen. Lidstaten moeten ook de relevante zones aanduiden op 
zee. Volgens een mededeling van de Europese Commissie294 zijn de bepalingen van de 
Habitatrichtlijn “van rechtswege van toepassing op de mariene habitats  en  soorten  in  de  
territoriale  wateren  (maximaal  12  mijl)”. Bovendien als de lidstaat een EEZ heeft en dus 
bevoegd is daar nationale wetten toe te passen, is ook voor de EEZ de Habitatrichtlijn van 
toepassing omdat “de communautaire wetgeving een integrerend onderdeel is van de 
nationale wetgeving”. In de bijlagen wordt melding gemaakt van typisch mariene biotopen en 
soorten. De Vogelrichtlijn vereist ook de aanduiding van speciale beschermingszones (SBZ-
V, vogelrichtlijngebieden). 

In België zijn er dankzij deze twee richtlijnen vijf SBZ’s aangeduid op zee, de Trapegeer-
Stroombank (SBZ-H), de Vlakte van de Raan (SBZ-H) en drie SBZ-V’s. Samen vormen deze 
beschermingsgebieden het Europees ecologisch netwerk, het Natura 2000-netwerk genaamd. 
In principe moeten de gebieden worden aangeduid gebaseerd op ecologische criteria, niet op 
sociale of economische overwegingen.295 Zo kan bijvoorbeeld het niet-aanwijzen van 
gebieden niet gemotiveerd worden door toekomstige plannen voor havenuitbreiding. Binnen 
deze gebieden wordt gestreefd naar een goede staat van instandhouding a.d.h.v. 
wetenschappelijk vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen. Om de zes jaar moet worden 
gerapporteerd aan de Commissie over de toestand van deze beschermingszones.296 

Hoewel lidstaten voldaan hebben aan hun verplichting zones aan te duiden, zijn er 
beperkingen op de maatregelen die ze zouden kunnen nemen i.v.m. visserij. Volgens het 
Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) is het reguleren van visserij een Europese 
bevoegdheid. Sinds de hervorming van het GVB hebben de staten iets meer vrijheid en kan 
een vlottere procedure worden gevolgd onder bepaalde voorwaarden. 

Het principe is dat lidstaten beschermingsmaatregelen kunnen afvaardigen die gebaseerd zijn 
op de Kaderrichtlijn Mariene Strategie, de Habitat- of Vogelrichtlijn tegen de eigen 
onderdanen, zolang de vissersvloot van andere lidstaten niet beïnvloed wordt. Als de lidstaten 
de maatregelen ook van toepassing willen maken op andere lidstaten die zouden vissen in de 
beschermingszones, moet samen met die lidstaten aan de Commissie een gemeenschappelijke 
aanbeveling worden gedaan op basis van voldoende wetenschappelijke gegevens.  
                                                 
292 A.K. LESCRAUWAET, H. PIRLET, T. VERLEYE, J. MEES, R. HERMAN (eds.), Compendium voor Kust en Zee, 88. 
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De Commissie kan dan bij gedelegeerde handeling de beschermingsmaatregel toestaan. Indien 
geen gemeenschappelijke aanbeveling wordt opgesteld of als de Commissie vindt dat er niet 
aan de voorwaarden is voldaan, moet de gewone wetgevende procedure volgens het Verdrag 
worden gevolgd.297 

5.2.3 Belgisch recht 

5.2.3.1 Wet Marien Milieu 

De Wet Marien Milieu (MMM-wet)298 is juridische basis om het BDNZ te beschermen tegen 
verontreiniging en te zorgen voor milieubehoud, -herstel en -ontwikkeling. Deze wet verklaart 
een aantal belangrijke milieubeginselen van toepassing op de zeegebieden (preventiebeginsel, 
voorzorgsbeginsel, vervuiler-betaalt-beginsel). Er wordt ook een objectieve aansprakelijkheid 
ingevoerd waardoor zelfs zonder het begaan van een fout milieuschade moet worden 
hersteld.299 De MMM-wet maakt mogelijk bij koninklijk besluit alle maatregelen te nemen 
om te voldoen aan verplichtingen voortvloeiend uit internationale verdragen en Europese 
regelgeving, o.a. het VN-Zeerechtenverdrag, het CBD-Verdrag, de RAMSAR-Conventie en 
de Habitat- en Vogelrichtlijn (art. 6 MMM-wet).300 Belangrijke wijzigingen aan de MMM-
wet vonden plaats in 2005 (gebruikersovereenkomsten), in 2007 (verwijzing OSPAR) in 2012 
(regeling MRP) en 2014 (lozing en verbranding). 

De term ‘mariene beschermde gebieden’ in de MMM-wet is een overkoepelende term, 
waaronder vijf types begrepen worden: integrale mariene reservaten, gerichte mariene 
reservaten, speciale beschermingszones of speciale zones voor natuurbehoud, gesloten zones 
en bufferzones. Tussen deze gebieden kan een hiërarchie worden vastgesteld op basis van de 
activiteiten die worden toegelaten. De integrale mariene reservaten worden overgelaten aan de 
natuur, er worden geen activiteiten toegestaan. De gerichte mariene reservaten worden 
beheerd om de bestaande toestand te behouden of te herstellen op basis van de ecologische 
functie die het gebied heeft. In de speciale beschermingszones of speciale zones voor 
natuurbehoud kunnen wel activiteiten worden toegelaten indien ze cumuleerbaar zijn met de 
doelstellingen op basis van de Habitat- en Vogelrichtlijn. De gesloten zones kunnen tijdens  
het jaar of een bepaalde tijd van het jaar niet toegankelijk zijn voor activiteiten. De 
bufferzones dienen als bijkomende bescherming rond de mariene beschermde gebieden, waar 
de voorwaarden voor activiteiten minder strikt zijn.301 

De procedure voor de instelling van MPA’s is verder niet bepaald in de MMM-wet. Voor de 
aanduiding van SBZ’s volgt men de bepalingen van de Habitat- en Vogelrichlijn, alsook de 
bijhorende rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie.302 
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6. Stand van zaken en toekomstvisie 

De UNEP heeft voor haar Regional Seas Programme in 2014 een vragenlijst rondgestuurd om 
een idee te krijgen van de globale stand van zaken op het vlak van MRP. De doelgroep waren 
lokale, nationale en regionale planners en verscheidene overheidsinstanties. Het concept van 
MRP werd in de ruime zin genomen, zowel de verregaande sectoroverschrijdende plannen 
alsook plannen die handelden over een beperkt aantal sectoren. Deze resultaten werden 
verzameld en geanalyseerd in de aanloop naar een conferentie van MRP experts. De 
inzendingen gebeurden op vrijwillige basis en zijn dus niet representatief voor alle MRP 
initiatieven wereldwijd.303 

Van de 113 inzendingen waren 97 vragenlijsten voldoende gestaafd om onderzocht te worden. 
De MRP initiatieven vonden plaats op alle continenten, met een duidelijke concentratie in 
Noord- en Centraal-Amerika, Noord- en West-Europa en Zuid-Oost Azië. De meerderheid 
van de ingezonden MRP initiatieven per regio was nog niet aan implementatie toe. In totaal 
waren er zo’n 30 gevallen van implementatie. Deze 30 waren voornamelijk ontwikkeld na het 
jaar 2000 en waren dus niet veel langer dan 5 jaar effectief in werking. De ruimtelijke omvang 
van de plannen varieerde sterk, wat aantoont dat MRP op verschillende schaal toepasbaar is. 
De meerderheid van de initiatieven claimde de bescherming van ecosystemen na te streven, 
maar uiteraard waren ook economische doeleinden een prioriteit.304 

Op basis van de noden in de praktijk en globale doelstellingen zijn academici en 
professionelen uit de maritieme sector er al een tijd geleden in geslaagd om de grondslagen 
van MRP theoretisch uit te werken. De hoop was dat door middel van een inspanning tot 
planning van maritieme activiteiten grotere voordelen konden gerealiseerd worden. Het volle 
potentieel van MRP moet nog gezien worden, vele toekomstige activiteiten bestaan op dit 
moment slechts op papier. Desondanks zijn er voldoende concrete plannen, die lang genoeg in 
werking zijn om een analyse toe te laten op basis van empirische gegevens. Zulke resultaten 
geven weer in welke mate MRP geslaagd is in de doelstellingen waarvoor ze gecreëerd is. 305 

Op economisch vlak is de toestand in het BDNZ een goed voorbeeld van de wijze waarop 
MRP rechtstreeks kan bijdragen tot economische groei, zowel door nieuwe productie als 
kostenbesparing. De windmolenparken op zee leveren groene stroom die in 2013 goed was 
voor meer dan 170 miljoen euro306. De komende jaren moeten er nog vijf windmolenparken 
bijkomen waardoor dit bedrag nog fors zal stijgen. Voor de invoering van MRP, meer bepaald 
het eerste Masterplan van 2004, hadden ontwikkelaars veel moeite met het succesvol afronden 
van vergunningsaanvragen door het protest van de bevolking aan de kust die terecht bezorgd 
waren om de visuele hinder. De mislukte vergunningsaanvragen waarvan de procedure erg 
complex was, jaagden de kosten op. Dankzij MRP is er verder van de kust toch een 
concessiedomein gevonden waardoor de kans op een succesvolle vergunning nieuwe 
projecten kon aantrekken. De algemene trend in Europa is dat in het kader van MRP de 
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vergunningsprocedures worden vereenvoudigd. Op die manier zijn ook in Nederland en 
Duitsland de kosten met 2/3 verminderd.307 

Hoewel nieuwe technologieën en ontwikkelingen economisch aantrekkelijk kunnen zijn, moet 
nog steeds het evenwicht worden bewaard met de gevestigde activiteiten zodat het totale 
economisch potentieel ook daadwerkelijk stijgt. In Australië kreeg toerisme naar de Great 
Barrier Reef de nodige bescherming dankzij MRP. In België moest de visserij plaats ruimen 
voor de concessiezone voor windenergie, maar omgekeerd werden gebieden aangeduid waar 
visserij de voorrang zou genieten. De concessiezone kan trouwens een positief effect hebben 
op de ongestoorde voortplanting van vissen, dit komt de visserij opnieuw ten goede. In 
Noorwegen waar zowel visserij als aardolie-extractie belangrijke industrieën zijn werd een 
compromis gevonden door geen seismisch onderzoek te voeren tijdens belangrijke 
vangstperiodes. Dankzij coördinatie tussen de verschillende sectoren in het kader van MRP 
komt elke activiteit beter tot zijn recht.308 

In het geval dat bepaalde economische verliezen toch plaatsvinden, kan er tussen de sectoren 
een regeling worden getroffen voor vergoeding.  Dit is gebeurd in Rhode Island tussen vissers 
en een ontwikkelaar van een windmolenpark. Het voeren van MRP zelf is uiteraard ook een 
uitgave voor de overheid (o.a. wetenschappelijk onderzoek, deelname belanghebbenden). 
Daar staat tegenover dat de aanvaarding van het overheidsbeleid beter is als op voorhand alles 
goed voorbereid is en transparant verloopt. Dit merkt men doordat er achteraf minder werk en 
kosten zijn aan beroepsprocedures en andere juridische betwistingen.309 

De ecologische doelstellingen van MRP werpen hun vruchten af. Maritieme activiteiten 
hebben een belangrijke rol te spelen in het tegengaan van klimaatverandering en de 
bescherming van de biodiversiteit. Dankzij het implementeren van milieuoverwegingen in 
MRP waar mogelijk, blijkt reeds uit de cijfers dat niet alleen halt wordt toegeroepen aan de 
verdere degradatie van het milieu, maar ook op bepaalde vlakken verbeteringen merkbaar 
zijn. Via aanpassingen van bestaande scheepvaartroutes verwacht men in Noorwegen een 
daling van olieverontreiniging met zo’n 15% in volume. In België spaart men dankzij de 
windmolenparken ongeveer twee megaton CO2-uitstoot per jaar uit. In Australië merkte men 
na het instellen van mariene beschermde gebieden vrij snel stijgingen in het visbestand.310 

Op sociaal vlak speelt MRP een rol en raakt vooral in kustgebieden alsmaar meer 
ingeburgerd. In België heeft de inbreng van kennis door belanghebbenden geholpen het plan 
bij te sturen. Onlangs heeft de federale regering besloten om geen concessie te verlenen aan 
het energie-atol voor de kust van De Haan. Naast economische overwegingen voor de 
weigering had men ook oog voor het protest van kustbewoners omdat de visuele impact niet 
voldoende onderzocht was. Elders in de wereld is bijzondere aandacht vereist voor de 
opmerkingen door inheemse volkeren zoals de Aborigines in Australië of de 
indianenstammen in de VS.311 

Er is ruimte voor verbetering, maar de voordelen van MRP zijn duidelijk aanwezig. De 
ecologische bescherming varieert sterk en is prominent daar waar een rechtstreekse band met 
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economische belangen bestaat (toerisme naar de Great Barrier Reef). De grote economische 
projecten genieten vaak nog voorrang op de kleinere projecten of op de sociale overwegingen. 
Men kan wel vaststellen dat er gestreefd wordt naar meer evenwicht dan als er geen MRP zou 
zijn.312 

In Europa hangt de succesvolle toepassing en ontplooiing van de principes van MRP af van 
het feit of de Europese Unie erin kan slagen de beleidsdomeinen die relevant zijn voor de zee 
te bundelen. Het Geïntegreerd Maritiem Beleid wil zorgen voor een samenhangende aanpak 
van maritieme zaken en omvat onder andere “Blauwe Groei” en “Maritieme Ruimtelijke 
Planning”.313 Het probleem is dat er te weinig coördinatie plaatsvindt en de initiatieven die 
genomen worden nog steeds sectoraal tot stand komen. Financieel gezien is er ook nog te 
weinig steun voor ander beleid dan subsidies voor de visindustrie.314 

Meer integratie werd gezocht door het Geïntegreerd Maritiem Beleid, Gemeenschappelijk 
Visserijbeleid en de Kaderrichtlijn Maritieme Strategie onder toezicht te plaatsen van één 
Commissaris. Het blijft wel de vraag of dit in de praktijk zal leiden tot de gewenste 
coördinatie indien de Directoraten-Generaal Maritieme Zaken en Visserij (DG MARE) en 
Milieu (DG ENV) gescheiden blijven opereren.315 

In principe zou men ook door het betrekken van belanghebbenden uit verschillende 
industrieën moeten komen tot beter geïntegreerd beleid. Hoewel men regelmatig voldoet aan 
deze procedurele vereiste bij het ontwerpen van beleid, gaat het er in de praktijk nog steeds 
vrij sectoraal en gescheiden aan toe. De belanghebbenden en hun vertegenwoordigers worden 
afzonderlijk geraadpleegd, zonder dat er echt onderling dialoog tot stand komt. Het probleem 
hiervoor zit diepgeworteld in de organisatiestructuren van de belanghebbenden zelf die vaak 
sectoraal gegroepeerd zijn. Er is nood aan een nieuwe overlegmethode die de 
belanghebbenden kan doen bouwen aan een gemeenschappelijke visie.316 

Toekomstverkenning (foresight) zou een mogelijk platform kunnen zijn. Zoals gedefinieerd 
door de FOREN (Foresight for Regional Development Network) omvat toekomstverkenning 
vijf elementen: “1) toekomstige noden worden ingeschat a.d.h.v. huidige trends die worden 
geprojecteerd op middellange- en lange termijn, 2) het is een interactief proces dat bouwt op 
de kennis van een ruime groep deelnemers waaronder experts, vertegenwoordigers van de 
industrie en gewone burgers, 3) het bouwt netwerken tussen de deelnemers om begrip te 
hebben van de uitdagingen en doelstellingen van anderen, 4) men bouwt samen aan een 
toekomstbeeld en bepaalt wat nodig is om het te verwezenlijken, 5) deze denkoefening moet 
bepalen wat de verzamelde informatie kan betekenen voor de besluitvorming van 
vandaag”.317 
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7. Besluit 

Mariene ruimtelijke planning wil orde op zaken stellen in een zee van uitgebreid juridisch 
instrumentarium en conflicterende belangen. Met milieuoverwegingen steeds in het 
achterhoofd, streeft MRP duurzame ontwikkeling na die zowel mens als natuur moet ten 
goede komen. Mariene ruimtelijke planning staat nog in de kinderschoenen, maar heeft zijn 
potentieel al bewezen. Ondanks alle politieke moeilijkheden, zijn er juridisch bindende 
regelingen uitgevaardigd op internationaal, Europees en nationaal niveau. 

MRP is geboren uit de bezorgdheid om het mariene milieu. Het draagt milieubelangen nog 
steeds in het vaandel. De ecosysteembenadering die aan de basis ligt van het beleid moet 
garanties bieden dat er evenwicht kan gerealiseerd worden tussen een gezond leefmilieu en 
een gezonde economie. Het valt niet te ontkennen dat in de praktijk economische 
overwegingen een grote drijfveer zijn binnen MRP. Zelfs wanneer men ogenschijnlijk enkel 
natuurbehoud nastreeft, probeert men de waarde van het ecosysteem in valuta te realiseren 
(toerisme, constante toegang tot natuurlijke hulpbronnen). Er zijn voorstanders van de idee 
dat in bepaalde gevallen de compensatie van natuur door economische groei kan worden 
getolereerd, zolang de totaalsom positief is. Deze ontwikkeling is interessant om te volgen 
omdat het risico reëel is dat principes louter principes blijven en de mens in een misleide 
poging tot ontwikkeling ook de mariene ecologie zal verwaarlozen. 

Een globaliserende wereld verdient een globalere aanpak. Staten streven in de 21ste eeuw 
samenwerking op vlak van MRP na. Niet alleen leidt dit tot beter en coherent beleid, de 
uitwisseling van expertise drijft ook de technische ontwikkeling steeds verder vooruit. 
Vergunningsprocedures worden duidelijker en meer uniform, op die manier realiseert men 
kostenbesparingen en verhoogt de kans op succes van grotere investeringsprojecten. 

Publieke belangstelling groeit voor projecten op zee. De technologie van de toekomst 
ontwikkelt zich zeewaarts. Beleidsmakers doen er best aan om gebruik te maken van dit 
momentum en het maatschappelijk draagvlak te doen groeien. Daarvoor zijn strikte 
procedureregels vereist zodat belanghebbenden en het ruime publiek stapsgewijs de 
totstandkoming van plannen en projecten kunnen volgen. De overheid maakt de beschikbare 
informatie klaar voor consumptie, met voldoende publiciteit en begrijpelijke taal. Niet enkel 
maritieme experten kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van MRP. Kustbewoners zijn vaak 
ook een bron van kennis die dankzij crowd sourcing kunnen helpen een beter beeld te vormen 
van de initiële toestand en mogelijke knelpunten. 

Net als de zee die een dynamisch gegeven is, moet ook MRP voldoende flexibiliteit bezitten 
om mee te kunnen met de tijd. Plannen worden afgekondigd voor meerdere jaren, maar 
ondertussen verzamelt men gegevens over de efficiëntie van de maatregelen waarmee de 
doelstellingen worden bereikt. Evaluatie en monitoring zijn cruciale fasen in de ontwikkeling 
van MRP. De eerste resultaten komen binnen, maar het is afwachten op de volgende generatie 
bindende plannen om te zien welke richting MRP zal uitgaan. 
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