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De Noordzee in België
1. Een wedloop om ruimte
Ongeveer een tiende van het Belgisch grondgebied, 3457
km², ligt op zee. De Belgische Noordzee levert een belangrijke bijdrage tot de nationale economische welvaart met
een omzet van bijna 15 miljard euro in de mariene/maritieme sector1. Daarnaast wordt de Noordzee gewaardeerd
voor zijn natuurlijke schoonheid en trekt ze jaarlijks meer
dan 20 miljoen dagjestoeristen aan2.
Snelle technologische vooruitgang, wijzigende sociale prioriteiten en nieuwe economische opportuniteiten maken
de druk op de vrije ruimte steeds hoger en de beschikbare
ruimte op zee steeds beperkter. Dit vereist van onze regering een toekomstgericht en pro-actief Noordzeebeleid
dat afgestemd is op de aangrenzende dichtbevolkte kustgebieden, de Westerschelde, en de omringende zeegebieden van onze buurlanden.
Geïntegreerde maritieme ruimtelijke planning wordt wereldwijd erkend als een concrete manier om dit visionair
beleid te bewerkstelligen. Deze positiepaper toont aan
waarom ook België hieraan dringend nood heeft en welke
stappen een eerste aanzet kunnen geven.

Een geïntegreerde maritieme ruimtelijke planning is een
publiek proces waarbij de ruimtelijke en temporele distributie van menselijke activiteiten op zee worden geanalyseerd en georganiseerd met het oog op het bereiken van
zowel de economische, ecologische als sociale doelstellingen die doorgaans bepaald zijn via beleidsbeslissingen.

2. Actie noodzakelijk, nu!
Maritieme ruimtelijke planning wordt beschouwd als één
van de hoekstenen bij de realisatie van het Europese Geïntegreerde Maritiem Beleid3. In tegenstelling tot de buurlanden en andere lidstaten, is er in België momenteel
geen aandacht voor maritieme ruimtelijke planning. Vele
kansen worden hierdoor gemist.
Geïntegreerde maritieme ruimtelijke planning is een concrete manier waarop vooropgestelde doelstellingen op
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economisch, sociaal en ecologisch vlak voor de Belgische
Noordzee kunnen bereikt worden. Het brengt daarnaast
unieke opportuniteiten met zich mee:

3. De beperkingen van
het Masterplan Noordzee 2005

1. Het opstellen van een langetermijnvisie zorgt ervoor
dat kerngebruikers (havens, ontginning, toerisme, hernieuwbare energie) maximaal kunnen bijdragen aan een
competitieve economie zonder het natuurlijk kapitaal in
gevaar te brengen.

In 2005 was België één van de eerste landen in Europa die
een aanzet deed voor een ruimtelijk plan voor de Noordzee
en startte met de implementatie ervan. Het ‘Masterplan
Noordzee’ bracht duidelijkheid over de zones voor windenergie en bakende zones af voor zandwinning en de Habitat- en Vogelrichtlijngebieden4.

2. Een ruimtelijke en temporele afstemming en het in
beeld brengen van alle gebruikers zorgt voor een transparante afweging van de behoeften op een open, sectoroverschrijdende manier en respecteert de draagkracht van het ecosysteem.
3. Het biedt een efficiënt kader voor de integratie van de
rijke bron aan wetenschappelijke en andere informatie
in het beleids- en beslissingsproces.
4. Een geïntegreerd plan met afbakeningen voor bepaalde
gebruiksfuncties leidt tot een verhoogde rechtszekerheid, duidelijkheid en transparantie, wat kostenverlagend werkt voor overheid, investeerders en exploitanten.
5. Omwille van de focus op lacunes en opportuniteiten
biedt het een platform voor de afstemming tussen verschillende bevoegdheidsinstanties en hun geassocieerde wetgeving, vergunning- en concessie procedures.
6. Een geïntegreerde maritieme ruimtelijke planning leidt
tot: het op korte termijn uitklaren van onzekerheden
waarmee sectoren, actoren en lokale overheden vandaag worstelen en het creëren van een aantrekkelijker
investeringsklimaat voor binnen- en buitenlandse investeerders.
7. Door in een monitoring- en evaluatiesysteem te voorzien, kan het beleid flexibel en adaptief te werk gaan en
bijstellen waar en wanneer nodig.
8. Een dergelijk proces maakt een afstemming mogelijk van het ruimtegebruik en het beheer ervan over de
land- en zeegrenzen heen, vermijdt conflicterende beleidsopties in grensgebieden en bewerkstelligt synergie.
9. Een geïntegreerd maritiem ruimtelijk plan ondersteunt
een beheer vanuit een ecosysteemgerichte aanpak. Het
leidt tot het bevorderen van een duurzaam beheer van de
zee, een bescherming van het gemeenschappelijke goed
en een groei van diverse maritieme sectoren.

Het Masterplan is echter:
1. Een statisch plan: Het bevat geen procedure tot aanpassing aan de veranderende omgeving of om in te spelen
op de toekomstige uitdagingen op sociaal, ecologisch of
economisch vlak5. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe vormen van getijden-en golfslagenergie of biomassa op
zee, blauwe biotechnologie, kustverdediging, recreatie
en gebieden voor zeewetenschappelijk onderzoek.
2. Geen garanties voor de bescherming van natuurwaarden: De afbakening en maatregelen in het kader van
Natura 2000 bieden weinig effectieve bescherming voor
natuurwaarden. Dit leidt tot grote uitdagingen om de formeel vooropgestelde natuurdoelstellingen te behalen.
3. Niet afgestemd op de buurlanden: Het Belgisch deel
van de Noordzee maakt integraal deel uit van de regionale Noordzee en activiteiten of nieuwe ontwikkelingen moeten dan ook in een breder perspectief bekeken
worden. Zowel Nederland, het Verenigd Koninkrijk als
Frankrijk zijn reeds begonnen met de ontwikkelingen
van geïntegreerde ruimtelijke planning op zee op basis
van prioriteiten6.
4. Niet toekomstgericht: Het huidige plan omvat weinig of
geen visie voor de toekomst. Het ‘Masterplan Noordzee’
biedt onvoldoende basis om te voorkomen dat ruimtelijke
afbakeningen en de afweging tussen gebruiksfuncties en
bestemmingen op een individuele en ad hoc basis gebeuren.
Deze benadering is niet doelmatig, brengt op langetermijn
een verhoogde kost met zich mee door het ontbreken van
een visie, van eenduidige procedures en een gecentraliseerd vergunningsbeleid, en een toenemende bezorgdheid
over het behoud van de unieke eigenschappen van het mariene milieu7. Ook voor de industrie leidt deze situatie tot
verhoogde investeringsrisico’s, extra planningskosten, en
een verlies aan economisch rendement.
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Een geïntegreerde maritieme ruimtelijke planning streeft
ernaar om kansen maximaal te benutten, nieuwe perspectieven binnen economische sectoren te omvatten en prioriteiten te stellen op basis van wetenschappelijke inzichten.

4. Stap voor stap
naar een geïntegreerde ruimtelijke planning op zee
Wereldwijd is geïntegreerde ruimtelijke planning op zee in
volle opmars. Ook in België benadrukken diverse belangengroepen dat een geïntegreerde maritieme ruimtelijke
planning dé weg is voor het toekomstige beheer van de
Noordzee9.
De vraag is ‘hoe?’. UNESCO identificeert 10 stappen voor
het ontwikkelen van geïntegreerde maritieme ruimtelijke
planning die, wanneer geïmplementeerd, toelaten om de
cruciale vragen rond de huidige situatie, de toekomstige
situatie en de weg er naar toe, te beantwoorden10.
Vier gelijkwaardige voorbereidende stappen zijn cruciaal
vooraleer van start te gaan met de implementatie van een geïntegreerd maritiem ruimtelijk-planningsproces (zie figuur).
Gezien de aanwezigheid van de noodzakelijke kennis en
het baanbrekend werk van de voorbije jaren, vereist een
geïntegreerd maritiem ruimtelijk plan voor het Belgisch
deel van de Noordzee weinig meer dan een herinterpretatie en actualisatie van bestaande informatie en de organisatie ervan in een planningsproces dat een concrete
implementatie toelaat.
Het opstellen van een geïntegreerde visie is niet alleen bepalend in de huidige legislatuur, maar geeft ook vorm aan
de toekomst van de Noordzee. Zo kan België terug de koploperspositie innemen die het had op het vlak van beleid op
zee en bestendigt het onze voorbeeldfunctie in de concrete
implementatie van het Geïntegreerd Maritiem Beleid11 en
de Europese kaderrichtlijn Mariene Strategie12.
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Het goedkeuren van een aantal gebruikerszones vormt
geen eindpunt in het proces van ruimtelijke planning. Een
gebied met een grote diversiteit aan gebruiksfuncties vergt
een permanent proces van verfijning en bijsturing, en
waakzaamheid van het beleid .

Figuur 1
Schematische weergave van de voorbereidende stappen voor de implementatie van een geïntegreerde maritieme ruimtelijke planning

Formeel akkoord
Er moet een formeel akkoord zijn
tussen de verschillende betrokken
overheden om werk te maken van
ruimtelijke planning op zee.

Organisatie van een structurele
stakeholderparticipatie
Stakeholderparticpatie is een sleutelelement voor een effectief geïntegreerd maritiem planningsproces.C De stakeholders
worden bij voorkeur op een efficiënte,
systematische manier betrokken bij de
verschillende etappes van het ruimtelijk
planningsproces, bvb. via een structurele
adviesraad.D
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Aanduiding
van een verantwoordelijke
De verantwoordelijke dient de goedkeuring weg te dragen van zowel
de sociale, ecologische als economische partijen, om het proces te
laten slagen.B

Wetgevend kader
De bepaling van een wetgevend kader zorgt voor juridische zekerheid
zodat het plan, eens opgesteld en
geïmplementeerd, ook uitvoerbaar
en afdwingbaar is.

Definiëren van het beleidskader
Definiëren van een toekomstvisie
Een breed gedragen toekomstvisie is de basis voor een geïntegreerd maritiem planningsproces.A
De dynamiek van de planningsomgeving, de maritieme ruimte in al haar dimensies en van de maatschappelijke vraagstelling en keuzes moet meegenomen worden in deze visievorming en doorvertaald in het cyclisch planningsproces.

Organisatie van het planningsproces
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