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Betreft : Advies van de Raadgevende Commissie van 18 juni 2019 

Geachte mevrouw Lauwaert, 

De Raadgevende Commissie werd door uw diensten gevraagd om opmerkingen 

te formuleren op het ontwerp van gemotiveerde conclusie aangaande 

onderstaande aanvragen1 : 

• aanvraag van Alzagri nv voor een verlenging van zijn huidige concessie

CP11 voor de exploitatie van zand in de controlezones �, 2, 3 en 4 op het

Belgisch continentaal plat;

• aanvraag van Belmagri nv voor een verlenging van zijn huidige concessie

CP16 in de controlezones 1, 2 en 4 én een uitbreiding met controlezone 3

voor de exploitatie van zand op het Belgisch continentaal plat;

• aanvraag van DC lndustrial nv voor een verlening van zijn huidige

concessie CP26 voor de exploitatie van zand in de controlezones 1, 2, 3

en 4 op het Belgisch continentaal plat.

1 In toepassing van artikel 14 van het koninklijk besluit van 21 oktober 2018 houdende de regels
betreffende de milieueffectenbeoordeling in toepassing van de wet van 13 juni 1969 inzake de 
exploratie en exploitatie van niet-levende rijkdommen van de territoriale zee en het continentaal plat. 

Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid - Dienst Continentaal Plat 
Elke werkdag van 9 tot 16 uur. In geval van onmogelijkheid tijdens deze uren: dinsdag en vrijdag, na afspraak, tot 20 uur. 
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De Raadgevende Commissie heeft onderstaande opmerkingen op het ontwerp 
van de gemotiveerde conclusie: 

8. Risico en veiligheid

In het kader van "R.isico en veiligheid" vraagt de Raadgevende Commissie 
om de voorschriften voor het behandelen van in zee opgeviste mijnen en 
explosieven (Berichten aan Zeevarenden 2019-1, 1/10 (en updates)), 
uitgegeven door het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, als 
bijlage bij de gemotiveerde conclusie te voegen. 

19. Passende beoordeling

o "Enkel exploitatiezone 2 ligt in een Natura 2000 gebied (Figuur 8) en is
onderworpen aan een passende beoordeling." moet vervangen worden

door "Alle zones die mogelijks een significante impact hebben, zijn
onderworpen aan een passende beoordeling."

o In de zin "Op het moment van het opstellen van het MER bestond het
wettelijk kader (MB) rond de passende beoordeling nog niet; het is pas in
2017 gepubliceerd in het Staatsblad." "(MB)" vervangen door (KB
procedures d.d. 27.10.2016 (publicatie 21/11/2016) en MB
instandhoudingsdoelstellingen d.d. 2.2.2017 (publicatie 14/2/2017).

o "(niet in Natura 2000 gebied gelegen)" verwijderen in "De conclusies van
deze passende beoordeling zijn generiek, en grotendeels ook geldig voor
zone 4 (niet in Natura 2000 gebied gelegen)."

o Bij "De BMM heeft de passende beoordeling in het MER van 2016
grondig onderzocht, zowel qua volledigheid en qua inhoud, en gaat
akkoord met de conclusies." verduidelijken dat het MER van 2016 enkel
geldig was voor zones 1, 2 en 3, maar dat BMM deze conclusies ook
overneemt voor zone 4.

o De conclusies van het MER van 2016 moeten ook vermeld worden.
o De volgende zinnen "Eind 2018 werden de doelstellingen van de MSFD

herzien (Belgische Staat, 2018). Op basis hiervan zullen ook de
instandhoudingsdoelstellingen moeten herzien worden, maar tot dan
blijven de IHDs zoals in het MB van 2017 van kracht (cfr. Art. 30 van het
KB van 21 oktober 2018). Gezien deze aanvraag ingediend werd eind
2018, kon geen rekening gehouden worden met de herziene MSFD
doelstellingen." zijn overbodig voor deze passende beoordeling en
kunnen verwarrend zijn. Ze mogen bijgevolg verwijderd worden.
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21. Besluit

o De zin "De BMM aanvaardt de conclusies van de passende beoordeling

zoals in het MER (Arcadis, 2016) opgenomen." wijzigen in "De BMM

aanvaardt de conclusies (niet-significante impact) van de passende

beoordeling zoals in het MER (Arcadis, 2016) opgenomen en stelt dat

deze niet enkel geldig zijn voor zones 1, 2 en 3 maar ook voor zone 4.

o Bij de aanbevelingen dient de zin "De BMM heeft geen bijkomende

aanbevelingen" vervangen te worden door: "Verder onderzoek naar het

effect van sedimentpluimen is nodig. Dit onderzoek kan mogelijks leiden

tot milderende maatregelen."

Hoogachtend, 

De Voorzitter van de Raadgevende Commissie, 

Chris Van der Cruyssen, 

Directeur-generaal a.i. 

.be 


