
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BMM         Mechelen, 21 maart 2019 

T.a.v. mevr. Brigitte Lauwaert 

Vautierstraat 29 

1000 Brussel 

brigitte.lauwaert@naturalsciences.be 

 

 

Betreft:  Publieke raadpleging ‘Verlenging van bestaande concessies voor zand- en 

grindwinning’ 

 

Geachte mevrouw Lauwaert,  

 

Met deze brief wens ik de bezwaren van Natuurpunt vzw (hierna: “Natuurpunt”) en WWF België 

vzw (hierna “WWF België”) over te maken omtrent de verlenging van de bestaande concessies 

voor zand- en grindwinning.  

 

De bezwaren van Natuurpunt en WWF België kunnen als volgt worden samengevat: 

- Ten eerste stellen Natuurpunt en WWF België vast dat de aanvraagdossiers onvolledig 

zijn, met name omdat de passende beoordeling niet (volledig) is opgenomen in het 

milieueffectenbeoordelingrapport (MEB-rapport).  

- Daarnaast zijn de ingediende MEB-rapporten te oud en te beperkt om een correcte 

inschatting te maken van de risico’s en gevolgen voor het leefmilieu in het Belgisch deel 

van de Noordzee.  

 

Natuurpunt en WWF België vragen dat het bestuur de beslissing van 20 december 2018 

intrekt, en vervolgens in een nieuwe beslissing vaststelt dat de concessieaanvragen 

onvolledig zijn. Hierdoor wordt de procedure voor de concessieaanvragen geschorst tot 

de aanvragers een MEB-rapport indienen dat overeenstemt met de recente wijzigingen 

aan het wettelijk en regelgevend kader. In het bijzonder is een degelijke beoordeling van 

de effecten op de Natura 2000-gebieden essentieel.  

 

 

Over Natuurpunt 

Natuurpunt is een onafhankelijke vrijwilligersvereniging die zorgt voor de bescherming van 

kwetsbare en bedreigde natuur in Vlaanderen. Met meer dan 6.000 vrijwilligers, georganiseerd 

in zowat 160 lokale afdelingen, beheert de vereniging meer dan 22.000 hectare Vlaamse natuur 

in 500 verschillende natuurgebieden.      
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Natuurpunt streeft naar een duurzame balans tussen natuurbescherming en socio- 

economische activiteiten, waarbij rekening wordt gehouden met ecologische, economische en 

sociale aspecten. Natuurgebieden op zee zorgen voor meer robuuste ecosysteemdiensten en 

leveren vele socio-economische voordelen. Hierbij dient steeds vertrokken te worden van het 

voorzorgsbeginsel, zeker wat betreft de inschatting van de impact van een socio-economische 

activiteit op de instandhoudingsdoelstellingen. Dit geldt bovenal indien er onvoldoende 

wetenschappelijke gegevens voorhanden zijn. 

 

Over WWF België 

WWF is de internationale organisatie die oplossingen aanreikt om de natuur wereldwijd te 

beschermen en te herstellen. We zijn actief op het terrein en formuleren adviezen voor politieke 

beslissingen, gesteund door een sterke gemeenschap van mensen die ijvert voor een betere 

planeet. Samen zijn we vastberaden om het verlies van biodiversiteit een halt toe te roepen: 

van tijgers, olifanten en andere bedreigde sleutelsoorten tot unieke gebieden, zoals de 

Amazone of de Oceaan, die het leven op Aarde en ons welzijn in stand houden. 

WWF wil de aantasting van het milieu op onze planeet een halt toeroepen en bouwen aan een 

toekomst waarin de mens in harmonie leeft met de natuur, door te werken aan het behoud van 

de biodiversiteit, door toe te zien op een duurzaam gebruik van de natuurlijke rijkdommen en 

door mensen aan te zetten vervuiling en overconsumptie te verminderen. 

 

De procedure 

De aanvragen van Alzagri nv, Belmagri nv en DC Industrial nv voor verlenging van hun 

concessies werden op 20 december 2018 ingeschreven in het register van 

concessieaanvragen.  

 

In het “Advies over de volledigheid en afdoendheid van de milieueffectbeoordelingsrapporten 

ontvangen op 20 december 2018 van DC Industrial NV, Alzagri NV en  Belmagri NV” onderzoekt 

het BMM of de MEB-rapporten voldoen aan de vereisten van het MEB-besluit. Dit is niet het 

geval en het BMM stelt letterlijk:  

“Uit dit onderzoek blijkt dat dit MER de gegevens of documenten, vereist op grond van 

artikel 3 t.e.m. 6 van het KB ZAGRI MEB niet volledig omvat. ”  

Nochtans gaat het BMM toch over tot een advies van verklaring van volledigheid en 

afdoendheid, onder voorwaarde dat de MER wordt aangevuld met de passende beoordeling 

voor zone 2.  

 

Door zo te beslissen, heeft het BMM de facto een negatieve beslissing genomen in de zin 

van artikel 11,§2 van het MEB-besluit. In dit geval moest de procedure op grond van 

artikel 11,§3 geschorst worden in afwachting van de bijkomende informatie van de 

aanvrager(s).   

 

Immers lag tijdens de raadplegingsperiode van 9 februari t.em. 10 maart 2019 geen 

milieueffectenrapport voor dat voldoet aan het MEB-besluit.  
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Er is ook geen onduidelijkheid of twijfel over het feit dat voor deze concessie een passende 

beoordeling1 moet worden opgemaakt. De passende beoordeling vormt een essentieel 

onderdeel van de concessieaanvraag en zou de belanghebbenden in staat moeten stellen om 

een volledige en correcte inschatting te maken van de impact van het project op nabijgelegen 

Speciale Beschermingszones (SBZ) en de gevolgen ervan op de natuurlijke kenmerken van de 

betrokken SBZ. Door de passende beoordeling niet of niet tijdig aan het openbaar onderzoek 

toe te voegen, wordt het recht op inspraak en betrokkenheid van Natuurpunt (en andere 

belanghebbenden) geschaad.  

Van het publiek kan immers niet verwacht worden dat het zonder passende beoordeling 

inhoudelijke opmerkingen kan geven over het mogelijk effect van zandwinning op de 

instandhoudingsdoelstellingen in het Natura 2000-gebied ‘Vlaamse banken’. 

 

Bovendien voorziet artikel 23, tweede lid, 4° van de Grondwet ‘het recht op de bescherming van 

een gezond leefmilieu’. Deze bepaling is door het Grondwettelijk Hof geïnterpreteerd als een 

standstillvereiste, die “eraan in de weg staat dat de bevoegde wetgever het 

beschermingsniveau dat geboden wordt door de van toepassing zijnde wetgeving in 

aanzienlijke mate vermindert, zonder dat daarvoor redenen zijn die verband houden met het 

algemeen belang".  

 

Het Verdrag van 25 juni 1998 betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en 

toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden (ook “Verdrag van Aarhus” genoemd) 

legt aan de overheid de plicht op om het publiek te informeren over en te betrekken bij de 

besluitvorming die een aanzienlijke impact op het milieu kan hebben.   

Milieueffectenrapportage 

 

Het milieueffectenbeoordelingsrapport voor de controlezones 1, 2 en 3 werd door ZEEGRA vzw 

opgesteld in 2016. Het MEB-rapport voor controlezone 4 werd door International Marine & 

Dredging Consultants  in 2010 opgemaakt. Natuurpunt meent dat deze rapporten de situatie 

van het leefmilieu in het Belgisch deel van de Noordzee onvoldoende onderzoeken. Daarbij 

wordt de geplande zandexploitatie in een goed daglicht gesteld.  

1. Het milieueffectenbeoordelingsrapport van ZEEGRA vzw voor 

controlezones 1, 2 en 3 is onvolledig, gedateerd en te beperkt 

Bij de aanvragen van 2018 wordt geen enkele toelichting of aanvulling gegeven bij het MEB van 

2016. Nochtans is het de uitdrukkelijke plicht van de aanvrager om het MEB aan te vullen met 

de meest recente resultaten van de wetenschappelijke kennis. Het MEB-besluit verwijst in haar 

artikel 4 naar de volgende documenten:  

                                                
1 Dit wordt o.a. voorzien door het Koninklijk besluit van 20 maart 2014 tot vaststelling van het 

marien ruimtelijk plan; en het Koninklijk besluit van 27 oktober 2016 betreffende de procedure 

tot aanduiding en beheer van de mariene beschermde gebieden 
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1. de resultaten van het continue onderzoek, gepubliceerd in de driejaarlijkse 

overzichtsrapporten, voorgeschreven in artikel 3, §5, tweede lid, van de wet van 13 juni 

1969 inzake de exploratie en exploitatie van niet-levende rijkdommen van de territoriale 

zee en het continentaal plat; 

2. de synthese-rapporten, bepaald in artikel 10, tweede lid, van het koninklijk besluit van 

12 maart 2000 ter definiëring van de procedure voor machtiging van het storten in de 

Noordzee van bepaalde stoffen en materialen; 

3. de rapporten, die opgesteld zijn in uitvoering van artikel 3, §1, van het koninklijk besluit 

23 juni 2010 betreffende de mariene strategie voor de Belgische zeegebieden; 

4. het ministerieel besluit dat de instandhoudingsdoelstellingen voor beschermde 

zeegebieden vaststelt krachtens de wet van 20 januari 1999 op de bescherming van het 

mariene milieu en de organisatie van ruimtelijke ordening onder de jurisdictie van België. 

 

De wet van 1969 benadrukt in haar artikel 3, §3 het belang van het wetenschappelijk onderzoek:  

“Indien uit het continu onderzoek blijkt dat de betrokken activiteiten onaanvaardbare 

nadelige gevolgen voor de sedimentafzettingen of voor het mariene milieu hebben, kan 

de concessie of machtiging, geheel of gedeeltelijk, opgeheven of geschorst worden.”  

 

Natuurpunt en WWF België vragen dat het bestuur de beslissing van 20 december 2018 

intrekt, en vervolgens in een nieuwe beslissing vaststelt dat de concessieaanvragen 

onvolledig zijn. Hierdoor wordt de procedure voor de concessieaanvragen geschorst tot 

de aanvragers een MEB-rapport indienen dat overeenstemt met de recente wijzigingen 

aan het wettelijk en regelgevend kader. In het bijzonder is een degelijke beoordeling van 

de effecten op de Natura 2000-gebieden essentieel.  

 

Daarnaast stellen Natuurpunt en WWF België vast dat de door aanvragers gehanteerde MEB-

rapporten niet op geloofwaardige wijze de gevolgen van de exploitatie beoordelen. De 

methodologie die gebruikt werd, onderschat en minimaliseert de impact van de geplande 

activiteiten.  

 

● Ten eerste verwijzen Natuurpunt en WWF België naar de semi-kwalitatieve 

beoordelingsmethode die beschreven wordt op p. 83 van het MEB-rapport. De opsteller 

gebruikt als geografisch referentiegebied het Belgisch deel van de Noordzee. Dit zorgt 

voor een verwatering van de (negatieve) effecten. Immers mag enkel in de 

controlezones gebaggerd worden, waardoor de (negatieve) effecten ook ten opzichte 

van deze zones moet beoordeeld worden. Ook wordt door de opsteller zowel de ernst 

als de verspreiding van de effecten samen behandeld. Hierdoor wordt een ernstige 

impact op ‘kleine’ schaal onterecht slechts als gering of matig negatief aangemerkt.  

 

● De analyse van de alternatieven (p.67) gaat uit van enkele aannames waarbij 

Natuurpunt en WWF België zich niet kunnen aansluiten. Zo gaat de opsteller ervan uit 

dat het maximumvolume geëxploiteerd zal worden. Een ernstige 

alternatievenbeoordeling zou ook de situatie met beperktere exploitatie onderzoeken. 

Bovendien gaat de beoordeling er ook van uit dat reeds exploitatieactiviteit aanwezig is, 

waardoor er volgens de opsteller geen bijkomende effecten waarneembaar zijn. Dit is 

een vergissing. Het referentiescenario is uiteraard de situatie waarbij er nog geen 

activiteit plaatsvond (het “nulscenario”). Immers is het irrelevant dat het hier gaat om een 

verlenging van een concessie en niet om een nieuwe exploitatie.  

DocuSign Envelope ID: C3D4917A-1C4A-495B-9563-8974D0555638



 

 

● Bij de beoordeling van de impact op de verschillende disciplines verwijst de opsteller 

ook regelmatig naar de (reeds bestaande) scheepsactiviteit in het betrokken gebied. 

Natuurpunt en WWF België bekritiseren deze aanname, aangezien het net de 

bestaansreden van de milieueffectenbeoordeling is om het marginale effect van de 

onderzochte activiteiten te beoordelen. Hierbij is er duidelijk sprake van een groot risico 

op steeds toenemende druk op het mariene leefmilieu. Het kan niet opgaan om de 

milieueffecten te beoordelen door te berusten in de bestaande situatie.  

NATURA 2000 

Aangezien zandexploitatie een activiteit is die geen direct verband houdt met het beheer van 

een Natura 2000-gebied, en aangezien de concessies significante gevolgen kan hebben voor 

zo’n gebied, is de aanvraag onderworpen aan een Natura 2000-toelating. Deze toelating wordt 

door de minister verleend als uit de passende beoordeling blijkt dat de natuurlijke kenmerken 

van het gebied niet aangetast zullen worden.  

 

De ‘passende beoordeling’ is een belangrijk instrument dat de Natura 2000-gebieden in het 

Belgisch deel van de Noordzee beschermt. Bij de opmaak van een passende beoordeling moet 

bijzondere aandacht besteed worden aan de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) voor deze 

gebieden. Deze IHD werden bij Ministerieel besluit van 2 februari 2017 aangenomen. Het 

spreekt voor zich dat de MEB-rapporten van 2010 en 2016 hier geen rekening mee houden.  

BESLUIT 

In het kader van de publieke raadpleging wensten Natuurpunt en WWF België de bovenstaande 

bezwaren in te dienen. Volgens Natuurpunt en WWF België is het duidelijk dat de aanvragen 

voor de verlenging van de concessies onvolledig zijn. Het bestuur moet de nodige documenten 

opvragen bij de aanvragers en vervolgens een nieuw openbaar onderzoek toestaan.  

 

 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

 

Voor Natuurpunt vzw, Anke Geeraerts, diensthoofd beleid 

Voor WWF België vzw, Sofie Luyten, policy director 
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