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5.3.5 Passende beoordeling 

5.3.5.1 Inleiding· 

�ARCADIS 

Het beleid van de Europese Commissie is erop gericht om de biologische diversiteit in stand te 
houden. Belangrijke pijlers waarop deze bescherming steunt, zijn de Europese Vogel- en 
Habitatrichtlijn (respectievelijk 79/409/EEG en 92/43/EEG). Om de doelstellingen binnen deze 
richtlijnen te realiseren worden de Europese lidstaten verplicht om naast algemene 
beschermingsmaatregelen, ook speciale beschermingszones af te bakenen en er een gepast beheer 
te voeren. Deze vormen samen een ecologisch netwerk van beschermde gebieden in een Europees 
verband: het Natura 2000 netwerk. 

In kader van voorliggend plan is het interessant om het artikel 6.3 en 6.4 van de Habitatrichtlijn aan te 
halen: 

• 6.3. Voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van het
gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen
kan hebben voor zo'n gebied, wordt een passende beoordeling gemaakt van de gevolgen voor
het gebied, rekening houdend met de instandhoudingdoelstellingen van dat gebied. Gelet op de
conclusies van de beoordeling van de gevolgen voor het gebied en onder voorbehoud van het
bepaalde in lid 4, geven de bevoegde nationale instanties slechts toestemming voor dat plan of
project nadat zij de zekerheid hebben verkregen dat het de natuurlijke kenmerken van het
betrokken gebied niet zal aantasten en nadat zij in voorkomend geval inspraakmogelijkheden
hebben geboden.

• 6.4. Indien een plan of project, ondanks negatieve conclusies van de beoordeling van de

gevolgen voor het gebied, bij ontstentenis van alternatieve oplossingen, om dwingende redenen
van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard, toch
moet worden gerealiseerd, neemt de Lidstaat alle nodige compenserende maatregelen om te
waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 2000 bewaard blijft. De Lidstaat stelt de
Commissie op de hoogte van de genomen compenserende maatregelen.

Voor een gedetailleerde bespreking van het juridische kader wordt verwezen naar Hoofdstuk 4. 

Controlezone 2 situeert zich binnen Habitatrichtlijngebiéd 'Vlaamse Banken' (Kaart 2). Op basis 

van de Europese Habitatrichtlijn (art. 6) en zijn verdere vertaling in het KB 14/10/2005, KB 05/03/2006 
en KB 16/10/2012 dient een passende beoordeling opgemaakt te worden voor de zand- en 
grindwinningsactiviteiten binnen deze zone, daar deze activiteiten mogelijks significante gevolgen 
kunnen hebben voor de beschermde habitats. De passende beoordeling dient rekening te houden 
met de instandhoudingsdoelstellingen van het betrokken gebied. Indien uit de passende beoordeling 
blijkt dat het project een significant negatieve invloed kan hebben op de natuurlijke kenmerken van 

het beschermde gebied, moet in de eerste plaats gezocht worden naar alternatieve oplossingen. 
Indien er geen alternatieve oplossingen voorhanden zijn, dient aangetoond te worden dat het project 
wordt uitgevoerd om dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van 

sociale of economische aard, en kan mits de nodige compenserende maatregelen eventueel toch een 
toestemming verleend worden. 

Nota: Het lossen van de gewonnen mariene aggregaten kan plaatsvinden in de 
havens van Oostende of Zeebrugge. Daarom kan er in principe een mogelijk effect 
van de activiteit optreden op de speciale beschermingszone SBZ-V 2 'Oostende' en 
SBZ-V3 'Zeebrugge', die de havens van Oostende en Zeebrugge omgeven (Kaart 2). 
De losactiviteit vindt evenwel niet plaats in de beschermingszones zelf. Bovendien 
wijst de voorafgaande effectbespreking van avifauna reeds uit dat er ter hoogte van 
de havens geen impact op avifauna verwacht wordt ten gevolge van het lossen van 
zand, gezien de activiteit deel uitmaakt van de heersende havenactiviteiten, waaraan 
de voorkomende avifauna gewoon is. Daarom kan geconcludeerd worden dat er op 
de beschermde soorten waarvoor de Vogelrichtlijngebieden zijn afgebakend, 
eveneens geen impact verwacht wordt. De overige beschermde gebieden in het BNZ 
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-- Gebied van Communautair Belang (Habitatrlchllijn 92/43/EEG) "Uilbrelding Trappegeer-Stroombank" 
Zones 
A. Complex van zandbanken met dominantie van het Abra alba biotoop (111 O) en Lanice conchilega
aggregaties (1170)
B. Zandbanken met dominantie van de Nephtys clrrosa en Ophelia limacina biotopen (111 O)
C. Complex van zandbanken met dominantie van de Nephtys cirrosa en Ophelia limacina biotopen
(1110) en van grindbedden (1170)
D. Zandbanken met dominantie van de Ophella llmacina en Nephtys cirrosa biotopen (1110)

� Speciale Zone voor Natuurbehoud - Trapegeer Stroombank 

-······ 12 nmiles limil

-- Belgische Zeegebieden 

Figuur 5.3.13: Habitatrichtlijngebied 'Vlaamse Banken' (nieuwsbericht website BMM, 21/09/2010) 

Habitattype 1110 'Permanent met zeewater overspoelde zandbanken' 

Profielschets 

Degraer et al. (2009) omschrijven het Habitattype 111 0 in het BNZ als "het structureel en functioneel 
ondeelbaar geheel van zandbanktop en flankerende geulen", zoals morfologisch te onderscheiden 
aan de hand van bathymetrische kaarten. 

Ecologische vereisten 

Verspreidingsgebied - Vanuit morfologisch oogpunt is nagenoeg het volledige BNZ een zandbank
geulen systeem. De totale oppervlakte aan zandbankengebied in het BNZ bedraagt 3148 km2

• 

Typische soorten - Het zandbankengebied op het BNZ wordt gekenmerkt door een relatief divers 
benthisch ecosysteem, hoofdzakelijk bestaande uit macro-invertebraten, epifauna en demersale 
visfauna. De verspreiding van deze soort groepen wordt voornamelijk bepaald door een kust-offshore 
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Hinderbanken en de Vlaamse Banken bestudeerd, waarbij deze van de Hinderbanken als belangrijk 
worden gezien. 

Typische soorten - Uit vergelijking van historische gegevens met de huidige soortensamenstelling 
van het macrobenthos van de grind bedden kan worden afgeleid dat er zich belangrijke wijzigingen in 
soortensamenstelling hebben voorgedaan, o.a. (1) een wijziging van een mosdiertjes (Bryozoa met 
o.a. Flustra, Alcyonidium spp.) naar een Hydrozoa (o. a. gorgelpijp Tubu/aria spp.) gedom.ineerd 
systeem en (2) een wijziging van een dominantie van lang levende soorten (o.a. oester Ostrea edulis 
en wulk Buccinum undatum) naar meer kortlevende opportunistische soorten (o.a. zeester Asterias 
rubens, slangster Ophiura spp. en brokkelster Ophiothrix fragilis) (Houziaux et al., 2008). Toch 
worden er nog steeds verschillende unieke soorten voor het BNZ aangetroffen, zoals de priktolhoorn 
Calliostoma zizyphinum. Vooral de fauna van in stenen borende en in holten levende soorten (o.a. 
Barnea parva) is uniek (Houziaux et al., 2008). 

Grindbedden vervullen ook een belangrijke functie als broed- en kinderkamer, dikwijls voor soorten 
die al onder een verhoogde (visserij)druk staan (o.a. haring, wulk, hondshaai, zeekat). 

Kwetsbaarheid - Grindbedden worden op twee manieren door bodemberoerende visserijtechnieken 
(voornamelijk boomkorvisserij) bedreigd: enerzijds is er een afname van _de ecologische integriteit en 
anderzijds is er het wegnemen van het fysisch habitat. Dit heeft al geleid tot het verdwijnen van 
grindzones in de Noordzee. 

Beoordeling staat van instandhouding voor het BNZ 

De staat van instandhouding van het gebied is ongunstig: de natuurlijke oesterbedden zijn volledig 
verdwenen, en er kan niet aangetoond worden dat het gebied nog gebruikt wordt als paaigebied door 
haring. Enkel de habitat is nog (tenminste gedeeltelijk) aanwezig: er kon aangetoond worden dat zich 
nog keien en grotere rotsblokken in het gebied bevinden. De geassocieerde sessiele epifauna kan 
zich echter niet ten volle ontwikkelen, ongetwijfeld vooral door de intensieve visserij met boomkorren 
uitgerust met wekkerkettingen die in het gebied uitgevoerd wordt. Dit heeft ongetwijfeld ook gevolgen 
voor de meer mobiele fauna van de harde substraten, en voor de fauna die voorkomt in de mobiele 
matrix. Ook over de termijn waarop natuurlijk ecologisch herstel van dit systeem mogelijk is, bestaat 
een grote onzekerheid. 

Streefbeeld bij de staat van instandhouding voor het BNZ 

• Behoud en herstel van de fysische habitat door o.a. stopzetten van verwijdering stenen.
• Herstel van een hogere biodiversiteit van de fauna geassocieerd met de mozaïek van harde en

zachte substraten.
• Herstel van oesterbanken en hun bijhorende fauna.
• Herstel van het gebied als paaiplaats voor haring.
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Streefbeeld bij de staat van instandhouding voor het BNZ 

Het behoud van de huidige verspreiding en oppervlakte, binnen de natuurlijke fluctuaties is wenselijk. 
De typische soorten zouden op (middel)lange termijn stabiel dienen te zijn om zeker te stellen dat 
uitsterven wordt voorkomen. Van de oppervlakte die het habitat type inneE:lmt, dient een groot deel 
een goede structuur en functie te hebben. 

Bruinvis (Phocoena phocoena) 

De bruinvis is een beschermde soort in tal van conventies en overeenkomsten; de soort valt zowel 
onder Bijlage Il als IV van de Habitatrichtlijn. 

Profielschets 

De bruinvis is de kleinste walvisachtige van de Noordzee. In de Noordzee bevinden zich ongeveer 
een kwart miljoen bruinvissen (SCANS Il, 2009). 

Voor de bruinvis werd aangetoond dat de dichtheden in Belgische wateren seizoenaal belangrijk zijn 
op Noordzeeschaal. Het voorkomen, zowel temporeel als spatiaal, is echter moeilijk te voorspellen, 
gezien het een zeer mobiele soort is, waarvan de verspreiding bovendien afhangt van tal van factoren 
die niet door beheer in beschermde gebieden kunnen beïnvloed worden (vb. klimaatsveranderingen, 
met effecten op de voedselketen). 

Ecologische vereisten 

De bruinvis is gevoelig voor bepaalde contaminanten die opgenomen worden via de voedselketen 
(vb. PCB's), voor overbevissing, voor bijvangst, voor verstoring (zoals door verhoogd 
onderwatergeluid), etc., en relevante eisen worden zo gesteld aan zijn leefomgeving. Incidentele 
bijvangst in vistuig wordt algemeen beschouwd als een belangrijke rechtstreekse vorm van mortaliteit, 
en maatregelen worden genomen (vb. Verordening 812/2004/EC) en besproken in diverse fora (vb. 
ASCOBANS, Europese Unie, zowel milieubeleid als visserijbeleid). Ook in onze wateren worden 
geregeld incidenteel bruinvissen gevangen, zowel bij professionele als bij recreatieve visserij. 

Beoordeling en staat van instandhouding in het BNZ 

De staat van instandhouding wordt als matig ongunstig beoordeeld: bruinvissen worden de laatste 
jaren meer waargenomen, maar een duidelijke trend voor het BNZ is moeilijk te voorspellen. De 
toestand van deze sterk migrerende soort dient eerder op Noordzeeschaal te worden ingeschat. 
Daarenboven wordt de toekomst van de bruinvis bedreigd door de toenemende menselijke 
activiteiten (scheepvaart, offshore windenergie). 

Streefbeeld bij de staat van instandhouding voor het BNZ 

• Behoud van de bruinvisbestanden, zowel kwalitatief als kwantitatief. Dit houdt onder meer in dat
de beschikbaarheid van geschikt voedsel voor bruinvissen wordt behouden en waar nodig
verbeterd.

• De hoeveelheid afval (waaronder achtergelaten visnetten) op zee heeft geen gevolgen voor de
bruinvispopulatie.

• . Incidentele mortaliteit van bruinvissen in visnetten wordt zoveel mogelijk voorkomen, en is lager
dan 1,7 % van de populatie.

• De introductie van onderwatergeluid is van dien aard dat het geen effect heeft op de activiteit van
bruinvissen, en de verspreiding en de aantallen bruinvissen in het Belgisch deel van de
Noordzee.

5.3.5.3 Effectbespreking 

Controlezone 2 situeert zich volledig binnen het Habitatrichtlijngebied 'Vlaamse banken'. Voor een 
gedetailleerde beschrijving van de effecten van de mariene aggregaatextractie wordt verwezen naar 
de verschillende disciplines en in het bijzonder het luik 'Macrobenthos' (§ 5.3.2), 'Epibenthos & 
Visfauna' (§ 5.3.3) en 'Avifauna & Zeezoogdieren' (§ 5.3.4). 
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Banken waargenomen. Fijne sedimenten, mogelijk afkomstig van overvloei bij zandwinning, worden 
gevangen en gebufferd in de grove zanden en schelpfragmenten van de grindzones (Van Lancker et 
al., 2014a; 2015). Het bufferen van fijn materiaal kan gevolgen hebben voor de zeebodemfuncties en 
aldus een reductie in ecosysteemefficiëntie teweegbrengen. Er is evenwel nog geen directe relatie 
vastgesteld tussen deze aanrijking met fijn materiaal en de intensieve extractieactiviteiten ter hoogte 
van de Hinderbanken maar de grindbedden liggen wel in het stroomgebied van de meest zuidelijke 
extractiesector van controlezone 4 en modellen tonen aan dat afzetting mogelijk is onder kalme 
condities. Dit aspect dient verder onderzocht te worden (Van Lancker et al., 2014a; 2015). Gezien in 
uitvoering van het Marien Ruimtelijk Plan (KB van 20 maart 2014), een geleidelijke afname van het 
ontginbaar volume in controlezone 2 doorgevoerd wordt, kan wel verwacht worden dat er een 
geleidelijke daling zal optreden van de potentiële impact van zandwinning bij controlezone 2, net daar 
waar in de omgeving waardevolle grindbedden gesitueerd zijn. 

Omwille van herdefiniëring van de sectoren van controlezone 2 en het invoeren van een verbod voor 
grindwinning in controlezone 2 wordt de directe impact van mariene aggregaatextractie op 
grindbedden binnen het Habitatrichtlijngebied 'Vlaamse Banken' tot een minimum herleidt. 
Daarnaast blijkt er een reële kans te bestaan dat fijn materiaal van de overvloei indirecte effecten 
heeft op grindbedden. Er is evenwel nog geen directe relatie vastgesteld tussen de aanrijking met fijn 
materiaal en de extractieactiviteiten. 

Op basis van de huidige kennis wordt besloten dat er geen significant negatieve effecten verwacht 
worden op Habitattype 1170: 'Riffen - Grindbedden' ten gevolge van mariene aggregaatextractie in 
het BNZ. De mogelijke indirecte effecten ten gevolge van aanrijking van de zeebodemmatrix met fijne 
sedimenten (mogelijk afkomstig van overvloei) vormen wel een leemte in de kennis en dienen verder 
o evol d te worden.
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Er wordt besloten dat er geen significant negatieve effecten verwacht worden op bruinvissen ten 
evol e van mariene a re aatextractie in het BNZ. 

5.3.5.4 Leemten in de kennis & Milderende maatregelen 

De effecten van sedimentatie van de turbiditeitspluim in het verre veld zijn nog onvoldoende gekend. 
Verder onderzoek naar de relatie tussen de aanrijking van de zeebodemmatrix met fijn materiaal en 
de extractieactiviteiten is essentieel. 

Indien uit dergelijk onderzoek blijkt dat er effectief belangrijke effecten zijn in het verre veld ten 
gevolge van sedimentatie van de turbiditeitspluim, dienen mitigerende maatregelen geïmplementeerd 
te worden, zoals maatregelen ter beperking van de overflow bij de baggerschepen. Een andere 
maatregel kan zijn om een verbod van overflow op te leggen in bepaalde zones om op die manier 
zones van groot ecologisch belang te ontzien van sedimentatie van passieve turbiditeitspluimen. 
Dergelijke maatregel is evenwel niet eenvoudig te bepalen, gezien rekening gehouden moet worden 
met fluctuerende hydrodynamische condities die het sedimentatieproces van de turbiditeitspluimen 
bepalen. 

5.3.5.5 Besluit passende beoordeling 

Habitattype 1110 'Permanent met zeewater overspoelde zandbanken' - Het fysisch habitat wordt 
enkel zeer lokaal, ter hoogte van de intensief ontgonnen zones binnen controlezone 2, beïnvloed. Het 
zandbank-geulen ecosysteem in zijn totaliteit wordt niet aangetast. Bovendien wordt een geleidelijke 
afname van het ontginbaar volume in controlezone 2 doorgevoerd, resulterend in een geleidelijke 
afname van de mate van verstoring van het habitattype 1110 binnen het Habitatrichtlijngebied. 

Habitattype 1170: 'Riffen - Grind bedden' - Omwille van herdefiniëring van de sectoren van 
controlezone 2 en het invoeren van een verbod voor grindwinning in controlezone 2 wordt de directe 
impact van mariene aggregaatextractie op grindbedden binnen het Habitatrichtlijngebied 'Vlaamse 
Banken' tot een minimum herleidt. 
Daarnaast blijkt er een reële kans te bestaan dat fijn materiaal van de overvloei indirecte effecten 

heeft op grindbedden. Er is evenwel nog geen directe relatie vastgesteld tussen de aanrijking met fijn 
materiaal en de extractieactiviteiten. 

Habitattype 1170 'Riffen - Laniche aggregaties' - De Lanice conchi/ega aggregaties binnen het 
SBZ-H 'Vlaamse Banken' zijn voornamelijk vlak voor de kust gesitueerd zijn, terwijl controlezone 2 
zich dieper in zee bevindt. 

Bruinvissen - Er worden geen wijzigingen verwacht in de voedselbeschikbaarheid voor bruinvissen 
ten gevolge van mariene aggregaatextractie in het BNZ. Geluidsverstoring ten gevolge van mariene 
aggregaatextractie is tijdelijk van aard en vindt plaats ter hoogte van beperkte zones in het BNZ. 
Bovendien zijn bruinvissen mobiele dieren die desgewenst de zones van verstoring kunnen ontwijken. 

Er worden daarom geen significante negatieve effecten verwacht worden op Habitatrichtlijngebied 
'Vlaamse Banken' en de soort bruinvis. 

De mogelijke indirecte effecten op grindbedden ten gevolge van aanrijking van de zeebodemmatrix 
met fijne sedimenten (mogelijk afkomstig van overvloei) vormen wel een leemte in de kennis en 
dienen verder onderzocht te worden. 
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Relevante milieudoelen - Voor een opsomming van alle milieudoelen en de daarmee 
samenhangende indicatoren met betrekking tot D1, D2, D4 en D6 wordt verwezen naar het rapport 
van de Belgische Staat (2012b). Volgende milieudoelen, gerelateerd aan D1, D2, D4 en D6, worden 
re.levant geacht voor mariene zand- en grindwinning (in dalende volgorde van relevantie) (Degraer & 
Vanden Berghe, 2014): 

• D6 - Het ruimtelijke bereik en de spreiding van de EUNIS habitats van niveau 3 (zanderige
modder tot modder, modderig zand tot zand en grindhoudend sediment), evenals dat van
grindbedden schommelen - in verhouding tot de referentiestatus zoals beschreven in de Initiële
beoordeling - binnen een marge die zich beperkt tot de accuraatheid van de huidige
distributiemappen.

• D1 - De Ecologische kwaliteitscoëfficiënt (EKC) zoals bepaald door BEQI, een indicator voor de
structuur en de kwaliteit van het benthische ecosysteem, hanteert voor elk van de habitattypes
een minimumwaarde van 0,60 (Beschikking 2008/915/EG van de Commissie).

• D1/4/6 - Binnen in de grindbedden te definiëren testzones mag de verhouding van de
oppervlakken met harde substraten (meer bepaald de oppervlakken die gekoloniseerd worden
door epifauna van hard substraat) ten opzichte van de oppervlakken met zacht sediment (meer
bepaald oppervlakken bovenop het hard substraat en die de ontwikkeling van de substraatfauna
verhinderen) geen negatieve trend vertonen.

• D4 - Positieve trend in de gemiddelde dichtheid van de volwassen exemplaren (of frequentie van
voorkomen) van minimaal een soort binnen de langlevende en/of zich traag voortplantende
soorten en de belangrijkste structurerende benthische soortgroepen in modder tot
modderhoudend zand en zuiver fijn tot grindhoudend zand.

• D2 - Introductie van nieuwe door de mens geïntroduceerde niet-inheemse soorten macrofauna en
macroflora (>1 mm) die een ecosysteem veranderen wordt vermeden. Met soorten waarover
taxonomische onenigheid bestaat en waarvoor de veranderingen als gevolg van een permanente
introductie, met inbegrip van de voortplanting, verwaarloosbaar zijn,'wordt geen rekening
gehouden.

• D1 - Positieve trend wat betreft het individuele aantal stekelroggen Raja clavata.

Impact op de Goede Milieutoestand en Milieudoelen 

Impact op D1/D4/06 - Uit de effectbespreking- en beoordeling van het macrobenthos blijkt dat er 
kan aangenomen worden dat het huidige zandige benthische ecosysteem van het BNZ veerkrachtig 
genoeg is om de biologische impact van ontginningen te bufferen, zowel structureel als functioneel, 
zolang mariene aggregaatextractie plaatsvindt bij lage intensiteiten of bij hoge, maar infrequente 
intensiteiten. Wanneer de ontginningsdruk anderzijds hoog is en focust op een beperkte oppervlakte, 
die frequent bezocht wordt en waar grote volumes worden ontgonnen, kan verwacht worden dat 
wijzigingen in de sedimentsamenstelling zullen leiden tot biologische wijzigingen. Deze biologische 
wijzigingen blijven evenwel relatief beperkt, en geven geen aanleiding tot meetbare wijzigingen in 
ecosysteemfunctionering. 

Diverse maatregelen met betrekking tot mariene aggregaatextractie en toegepast in uitvoering van 
het Marien Ruimtelijk Plan (KB van 20 maart 2014), dragen bij tot het behalen van de Goede 
fl/)ilieutoestand. Zo werd een herdefiniëring van de sectoren van controlezone 2 doorgevoerd, 
waardoor de waardevolle grindbedden tussen de zandbanken worden uitgesloten. Ook werd een 
verbod om grind te winnen in controlezone 2 ingevoerd, en een geleidelijke afname van het 
ontginbaar volume in deze zone, evenwel met behoud van de maximaal toegestane 
ontginningsvolumes. Ten gevolge van doorvoering van deze maatregelen is - althans met betrekking 
tot mariene aggregaatextractie - een positieve trend ten opzichte van de initiële toestand (2012) te 
verwachten voor diverse indicatoren van descriptoren D1, -04 en D6. 

Anderzijds kan het behalen van de Goede Milieutoestand voor deze descriptoren potentieel in het 
gedrang komen door mogelijke indirecte effecten van zandwinning op grindbedden, meer bepaald de 
mogelijke effecten van sedimentatie van de turbiditeitspluim in het verre veld. Aanrijking van de 
zeebodemmatrix met fijne sedimenten, mogelijk afkomstig van overvloei, kunnen de 
zeebodemintegriteit aantasten en een reductie in ecosysteemefficiëntie veroorzaken. Er is evenwel 
nog geen directe relatie vastgesteld tussen de waargenomen aanrijking met fijn materiaal en de 
extractieactiviteiten. Dit aspect dient verder onderzocht te worden (Van Lancker et al., 2014a; 2015). 


