
MER ZAND- EN GRINDWINNING 

�ARCADIS 
8.3 EINDSYNTHESE & CONCLUSIES 

In onderstaande tabel wordt een synthetisch overzicht gegeven van de besluiten per discipline. Gezien voor tal van aspecten geen onderscheidend effect 
vastgesteld werd tussen beide uitvoeringsscenario's (scenario 1 business as usual en scenario 2 maximale spreiding}, zijn de vermelde besluiten voor beide 

uitvoeringsalternatieven geldig tenzij expliciet anders vermeld. 

Voor leemten in de kennis, milderende maatregelen en voorgestelde monitoring wordt verwezen naar de desbetreffende hoofdstukken. 

DISCIPLINE 

Bodem 

Water 

EFFECT 

Bathymetrie - De verwijdering van mariene aggregaten in het BNZ heeft een permanent effect op de bathymetrie van de zeebodem. Het effect is 
evenwel lokaal en niet-cumulatief. Het effect van de verwijdering van mariene aggregaten en de wijziging van de bathymetrie van de zeebodem 
wordt beoordeeld als een matig negatief effect voor beide uitvoeringsalternatieven. Het verschil in verlaging van de zeebodem bij beide 
uitvoeringsscenario's is beperkt, namelijk 0,40 m (scenario 1) t.o.v. 0, 12 m (scenario 2) over een opeenvolgende periode van 5 jaar. 
Bodem morfologie - Het ontstaan van baggersporen heeft een tijdelijk en lokaal effect op de bodemmorfologie. De wijziging in de hoogtes van 
zandduinen daarentegen is een permanent effect. Gezien het hierbij om een lokaal effect gaat, wordt het effect van mariene aggregaatextractie op 
de morfologie van de zeebodem als matig negatief beoordeeld. Deze beoordeling geldt voor beide uitvoeringsalternatieven. 
Sedimentologische wijzigingen - Voor scenario 1 (business as usuaO is de kans groter dat er sedimentologische wijzigingen (verschuiving van 
korrelgroottes) in een of meerdere zones zullen optreden, gezien de ontginningsactiviteiten meer geconcentreerd zullen optreden in vergelijking met 
scenario 2, waarbij de ontginning maximaal gespreid wordt. Het effect bij scenario 2 wordt als verwaarloosbaar beschouwd (vrijwel geen effect), 
terwijl het effect bij scenario 1 als gering negatief beoordeeld wordt. 

Hydrodynamica en sedimenttransport - Er wordt verondersteld dat scenario 1 (business as usuao potentieel een groter effect zal teweegbrengen 
op de stroming en het sedimenttransport dan scenario 2 (maximale spreiding), omdat de kans op een lokaal grotere verlaging van de 
bodemstructuur bij scenario 1 groter is en zodoende de kans op een significant effect op de waterstroming en het ruimtelijke erosie/depositie 
patroon groter is. Het effect van scenario 2 wordt daarom als gering negatief beschouwd, terwijl het effect van scenario 1 als matig negatief 
beoordeeld wordt. De impact op kustverdediging is verwaarloosbaar. 
Turbiditeit- De toename in turbiditeit ten gevolge van de zandextractie is zeer tijdelijk en beperkt in omvang. Bovendien is de verhoogde turbiditeit 
maximaal van dezelfde grootteorde als de natuurlijke turbiditeit bij storm. Daarom wordt het effect van verhoging van de turbiditeit als 
verwaarloosbaar beschouwd (vrijwel geen effect), bij beide uitvoeringsalternatieven. 
Sedimentatie van de turbiditeitspluim - Sedimentatie van de turbiditeitspluim is niet verwaarloosbaar. Recent onderzoek toont immers aan dat 
het risico bestaat dat fijn materiaal van de overvloei effecten heeft in het verre veld. Gezien de mogelijke gevolgen voor de zeebodemfuncties en 
aldus de zeebodem integriteit wordt het effect van sedimentatie van de turbiditeitspluim als matig negatief beoordeeld voor scenario 1 (business as 
usuaO en gering negatief voor scenario 2 (maximale spreiding). Bij scenario 1 zijn de ontginningsactiviteiten immers ruimtelijk meer geconcentreerd, 
waardoor sedimentatie van fijn materiaal meer geconcentreerd zal optreden, zodat de kans op het optreden van effecten op de zeebodemfuncties 
en de zeebodemintegriteit groter is dan bij scenario 2. 
Waterkwaliteit - Het effect van zandextractie op de waterkwaliteit wordt als verwaarloosbaar beschouwd (vrijwel geen effect), voor beide 
uitvoeringsalternatieven. 
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DISCIPLINE 

Fauna & Flora -

Macrobenthos 

Fauna & Flora -

Epibenthos & Vis-

gemeenschappen 

�ARCADIS 
EFFECT 

Biotoopverlies - Bij beide uitvoeringsscenario's treedt lokaal een belangrijk habitatverlies op door verwijdering van de toplaag van de zeebodem. 

Bij scenario 2 treedt het habitatverlies over een grotere oppervlakte op (meer verspreid), terwijl het habitatverlies bij scenario 1 meer 

geconcentreerd plaatsvindt. Gezien de ontginningsoppervlakte bij beide scenario's evenwel beperkt is in vergelijking met de totale oppervlakte van 

het BNZ, wordt de impact van het habitatverlies voor beide scenario's als gering negatief beoordeeld. 

Toename in turbiditeit - De toename in turbiditeit ten gevolge van de zandextractie is zeer tijdelijk en beperkt in omvang. Bovendien is de 

verhoogde turbiditeit maximaal van dezelfde grootteorde als de natuurlijke turbiditeit bij storm. Gezien het benthos van de subtidale zandbanken 

aangepast is aan deze natuurlijke dynamiek, wordt de impact van de verhoging van de turbiditeit ten gevolge van de extractieactiviteiten 

verwaarloosbaar beschouwd (vrijwel geen effect), bij beide uitvoeringsalternatieven. 

Sedimentatie van de turbiditeitspluim - Rekening houdend met de directe én indirecte (mogelijke) effecten is sedimentatie van de 

turbiditeitspluim niet verwaarl9osbaar. Recent onderzoek toont immers aan dat het risico bestaat dat fijn materiaal van de overvloei effecten heeft in 

het verre veld. Gezien de mogelijke gevolgen voor de zeebodemfuncties en ecosysteemefficiéntie wordt het effect van sedimentatie van de 

turbiditeitspluim als matig negatief beoordeeld voor scenario 1 (business as usuaf) en gering negatief voor scenario 2 (maximale spreiding). Bij 

scenario 1 zijn de ontginningsactiviteiten immers ruimtelijk meer geconcentreerd, waardoor sedimentatie van fijn materiaal meer geconcentreerd zal 

optreden, zodat de kans op het optreden van effecten op de zeebodemfuncties en de zeebodemintegriteit groter is dan bij scenario 2. 

Wijzigingen in structurele en functionele karakteristieken van het benthisch ecosysteem - Zolang mariene aggregaatextractie plaatsvindt bij 

lage intensiteiten (zoals tot nu toe ter hoogte van de Oostdyck, Thorntonbank, zuidelijk centraal deel van de Buiten Ratel) of bij hoge, maar 

infrequente intensiteiten (Oosthinder, controlezone 4 ), 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. 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. Aangezien deze biologische wijzigingen evenwel 

relatief beperkt blijven, en geen aanleiding geven tot meetbare wijzigingen in ecosysteemfunctionering, is er geen sprake van significant negatieve 

effecten. 
Daarnaast blijkt er een reéle kans te bestaan dat fijn materiaal van de overvloei effecten heeft in het verre veld, met mogelijke gevolgen voor de 

benthosgemeenschappen. Dergelijke effecten treden het meest waarschijnlijk op bij intensieve ontginningen die gelokaliseerd zijn binnen een 

beperkte oppervlakte (al dan niet frequent bezocht}. 

Bij scenario 1 (business as usuaf) zijn de ontginningsactiviteiten ruimtelijk meer geconcentreerd dan bij scenario 2 (maximale spreiding), waardoor 

de kans op het optreden van wijzigingen in sedimentsamenstelling bij scenario 1 groter is, en waardoor sedimentatie van fijn materiaal meer 

geconcentreerd zal optreden. Daarom wordt het effect van mariene aggregaatextractie op de structurele en functionele karakteristieken van het 

benthisch ecosysteem als matig negatief beoordeeld voor scenario 1 en als gering negatief voor scenario 2. 

Ecotoxicologische effecten - Ecotoxicologische effecten op het benthos ten gevolge van mariene aggregaatextractie worden als verwaarloosbaar 

beschouwd (vrijwel geen effect), voor beide uitvoeringsalternatieven. 

Het effect van biotoopverlies en biotoopwijziging, verhoogde turbiditeit en mortaliteit op het epibenthos en de visgemeenschappen wordt 

telkens als gering negatief beoordeeld, voor beide uitvoeringsalternatieven. 

Ecotoxicologische effecten op het epibenthos en de visgemeenschappen ten gevolge van mariene aggregaatextractie worden als 

verwaarloosbaar beschouwd (vrijwel geen effect), voor beide uitvoeringsalternatieven. 
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Fauna & Flora -
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beoordeling 

�ARCADIS 
EFFECT 

Voedselbeschikbaarheid -Er wordt verwacht dat er enkel ter hoogte van de intensief ontgonnen zones mogelijk een gereduceerde 
beschikbaarheid van benthos als voedselbron zal optreden, met potentiële directe en/of indirecte effecten op zeevogels en zeezoogdieren. De 
oppervlakte aan intensief ontgonnen zones is evenwel erg beperkt in vergelijking met de totale oppervlakte van het BNZ. 
Er wordt op heden geen duidelijke algemene impact van aggregaatextractie op de demersale visgemeenschappen vastgesteld. Bovendien is er op 
heden geen kennis van hoge gevoeligheid (mortaliteit) ten opzichte van mariene aggregaatextractie van specifieke soorten die van groot belang zijn 
in het dieet van de voorkomende zeevogel- en zeezoogdierensoorten in het BNZ. 
Anderzijds kan mariene aggregaatextractie ook een tijd�lijke facilitatie van de voedselbeschikbaarheid veroorzaken. 
Bijgevolg wordt aangenomen dat er zowel voor zeevogels als voor zeezoogdieren nagenoeg geen wijzigingen zullen optreden in de 
voedselbeschikbaarheid ten gevolge van mariene aggregaatextractie in het BNZ. De impact wordt als verwaarloosbaar (vrijwel geen effect) 
beoordeeld, voor beide uitvoeringsscenario's. 
Verhoogde turbiditeit - Gezien de verhoogde turbiditeit slechts tijdelijk optreedt en bovendien maximaal van dezelfde grootteorde is als de 
natuurlijke turbiditeit bij storm, wordt de impact van de verhoging van de turbiditeit ten gevolge van de extractieactiviteiten op zeevogels en 
zeezoogdieren als verwaarloosbaar beschouwd (vrijwel geen effect), bij beide uitvoeringsalternatieven. 
Verstoring -Verstoring ten gevolge van mariene aggregaatextractie is tijdelijk van aard en vindt plaats ter hoogte van beperkte zones in het BNZ. 
Het aantal scheepsbewegingen is beperkt in vergelijking met het reeds aanwezige scheepvaartverkeer in het Belgisch deel van de Noordzee. 
Zeevogels en zeezoogdieren zijn mobiele soorten die desgewenst de zones van verstoring kunnen ontwijken. De losactiviteit in de kusthavens 
maakt deel.uit van de momenteel heersende havenactiviteiten waaraan de voorkomende avifauna gewoon is, en vindt niet plaats in de nabijheid 
van rustlocaties van zeehonden. Bijgevolg wordt het effect van verstoring (inclusief geluid) ten gevolge van mariene aggregaatextractie als gering 
negatief beoordeeld. 

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 -Grindbedden' -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 conchilega 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. 
Besluit - 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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DISCIPLINE 

Lucht & Klimaat 

Geluid 

Zeezicht & 

Cultureel erfgoed 

Verenigbaarheid 

met andere 

activiteiten 

�ARCADIS 
EFFECT 

Het aandeel van de emissies van de mariene aggregaatextractie in controlezones 1, 2 en 3 ten opzichte van de totale emissies van de 

binnenlandse zeescheepvaart is beperkt, voor beide scenario's. Gezien bovendien de hoeveelheid te ontginnen materiaal in controlezones 1, 2 en 3 

(in totaliteit) nagenoeg gelijk blijft ten opzichte van de huidige situatie en gezien de voortschrijdende dalende uitstoot van luchtverontreinigende 

componenten (door stelselmatige implementatie van diverse nonmen en vlootvernieuwing), kan aangenomen worden dat de impact van de mariene 

aggregaatextractie in controlezones 1, 2 en 3 op de luchtkwaliteit eerder zal afnemen ten opzichte van de huidige situatie, of ten minste gelijk zal 

blijven. Het effect van de mariene aggregaatextractie in controlezones 1, 2 en 3 op de luchtkwaliteit wordt daarom als gering negatief beoordeeld. 

Het onderwatergeluid ten gevolge van mariene aggregaatextractie (het baggeren op zich) is bij gunstige weersomstandigheden tot op enkele 

kilometers van de bron significant hoger dan het aanwezig achtergrondgeluid. Het geluid van de sleephopperzuiger(s) boven water kan tot op 

afstand
. 
van 1 tot 2 km van de bron worden waargenomen. Gezien de beschouwde activiteit een verderzetting van de reeds bestaande activiteit 

inhoudt, is er geen sprake van een verhoging van het heersende geluidsklimaat, maar blijft de toestand ten opzichte van de huidige situatie 

nagenoeg ongewijzigd. Het effect van mariene aggregaatextractie (activiteit binnen de controlezones) op het geluidsklimaat onder en boven water

wordt als gering negatief beoordeeld. 

De invloed van de voorbijvarende sleephopperzuigers op het huidige totale omgevingsgeluid boven en onder water is beperkt ten opzichte van 

de huidige scheepvaart. De geluidsemissie tijdens het lossen van het schip is relatief laag en vindt plaats in een omgeving waar reeds een sterk 

verstoord geluidsklimaat heerst (havengebied). Gezien de beschouwde activiteit een verderzetting van de reeds bestaande activiteit inhoudt, is er 

geen sprake van een verhoging van het heersende geluidsklimaat, maar blijft de toestand ten opzichte van de huidige situatie nagenoeg 

ongewijzigd. Het effect van de scheepsbewegingen ten behoeve van mariene aggregaatextractie en van het lossen van de gewonnen mariene 

aggregaten op het geluidsklimaat wordt als verwaarloosbaar beoordeeld. 

Er is geen sprake van een toename van de verstoring van het zeezicht door de mariene aggregaatextractie in controlezones 1, 2 en 3 gezien het 

gaat om een verderzetting van de reeds bestaande activiteit. De scheepsbewegingen gaan op in het heersende drukke scheepvaartverkeer, dat 

onderdeel uitmaakt van de beleving van het zeelandschap. Bijgevolg wordt het effect van mariene aggregaatextractie op zeezicht als 

verwaarloosbaar beschouwd. 

Mariene aggregaatextractie betekent een mogelijk verlies of mogelijke beschadiging van maritiem cultureel erfgoed. Mits maximale toepassing 

van de praktische aanbevelingen en maximaal gebruik van de praktische handleiding van het SeArch project (van zodra beschikbaar), wordt het 

effect als gering negatief beoordeeld. 

Visserij - Het direct effect (temporele incompatibiliteit) van de mariene aggregaatextractie op de visserij is beperkt gezien de benthische visserij 

zich meer op de flanken en geulen tussen de zandbanken richt, en gezien garnalenvisserij voornamelijk plaatsvindt buiten de zones waar het meest 

intensief ontgonnen wordt . 
Bovendien treedt er geen wijziging op ten opzichte van de huidige toestand. Het mogelijke indirect effect is eveneens 

beperkt gezien in het BNZ tot op heden geen duidelijke algemene impact wordt waargenomen van aggregaatextractie op de demersale 

visgemeenschappen. Bijgevolg wordt het effect van mariene aggregaatextractie op de visserij als gering negatief beschouwd. 

Maricultuur (aquacultuur op zee) - Mariene aggregaatextractie heeft mogelijke ecotoxicologische effecten op de (potentieel toekomstig) 

gekweekte organismen in de zones voor maricultuur door het potentieel vrijkomen van toxische stoffen bij de ontginningsactiviteit. Door de sterke 
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�ARCADIS 
EFFECT 

stroming van het zeewater treedt echter een zodanig snelle verdunning op dat het effect van mariene aggregaatextractie in het BNZ op de 
maricultuur als verwaarloosbaar beschouwd wordt. 
Scheepvaart - De controlezones voor zand- en grindwinning vertonen geen overlap met de belangrijkste scheepvaartroutes en verkeersstromen 
die voor de scheepvaart noodzakelijk zijn om de Belgische havens en de Scheldehavens te kunnen aanlopen. 
Wel kan er overal binnen de winningszones sclieepstrafiek optreden. Dit gedeelde ruimtegebruik brengt een risico op aanvaringen tussen schepen 
met zich mee. Voor een bespreking en beoordeling van het risico op aanvaringen wordt verwezen naar het Hoofdstuk Veiligheidsaspecten'. 
Baggeren en storten - Er worden geen ruimtelijke conflicten vastgesteld tussen mariene aggregaatextractie en baggerwerkzaamheden (inclusief 
het storten van baggerspecie). Het effect wordt als verwaarloosbaar beoordeeld. 
Energie - De huidige kennis wijst enkel op lokale (beduidende) wijzigingen in stromingspatronen en erosie/sedimentatiepatronen ter hoogte van 
zeer intensief ontgonnen zones. Er wordt bijgevolg aangenomen dat dergelijke significante wijzigingen in stromingspatronen niet tot buiten de 
grenzen van de controlezones zullen reiken. Daarom wordt er geen effect op de stabiliteit van de windturbines en de mogelijke toekomstige energie
atollen verwacht. 
Mariene aggregaatextractie heeft een verwaarloosbaar effect op kabels en pijpleidingen, mits inachtneming van de geldende voorschriften en 
veiligheidsperimeters. 
Kustverdediging - Mariene aggregaatextractie heeft een mogelijke directe impact (verhoogde golfimpact bij storm) en indirecte impact (kusterosie) 
op kustverdediging. Beide effecten worden als verwaarloosbaar beschouwd, in essentie ten gevolge van de relatief grote afstand van de

zandwinning tot de kust en de aanwezigheid van andere zandbanken die de golfenergie afzwakken. 
Militaire activiteiten - Mariene aggregaatextractie heeft een verwaarloosbaar effect op militaire activiteiten, mits naleving van het verbod op de 
toegang tot de desbetreffende militaire zones tijdens aangekondigde oefeningen en andere militaire activiteiten. 
Toerisme en recreatie - De mariene aggregaatextractie heeft geen impact op de toeristisch-recreatieve activiteiten in de kustzone. Mits correcte 
naleving van het scheepvaartreglement, wordt op zee de kans op aanvaringen van een ontginningsschip met de recreatieve vaart bovendien als 
zeer klein beschouwd. Het effect van mariene aggregaatextractie wordt als verwaarloosbaar beschouwd. 

Scheepvaartveiligheid - Voortbouwend op de besluiten van de MER's van 2006 en 2010 (Ecolas, 2006; IMDC, 2010) kan aangenomen worden 
dat de kans op het optreden van een ongeval bij de mariene aggregaatextractie in controlezones 1, 2 en 3 klein is. De toename van het risico op 
scheepsongevallen ten opzichte van de actuele situatie door het stijgende belang van controlezone 1 is verwaarloosbaar. Het effect van mariene 
aggregaatextractie in controlezones 1, 2 en 3 op de scheepvaartveiligheid wordt daarom als gering negatief beoordeeld. 
Risico op olieverontreiniging - Er wordt besloten dat de kans op een olieverontreiniging zeer gering is. Het grootste gevaar op stranding van een 
olievlek is afkomstig bij een lozing in sectoren 3a en 2kb (bij hoge windfrictie (5%)). Het voorzorgsprincipe dient toegepast te worden waarbij in de 
eerste plaats een scheepsongeval maximaal dient te worden voorkomen en, indien dit niet mogelijk blijkt, een lozing te vermijden of zo snel mogelijk 
te beperken. 
Vooral de avifauna, en mogelijks ook zeezoogdieren, zullen de belangrijkste korte termijn effecten ondervinden door olieverontreiniging. De impact 
van een lozing op het vogelbestand is enerzijds functie van de aanwezige soorten, hun densiteit en kwetsbaarheid en anderzijds van de vervuilde 
oppervlakte. Naast de directe slachtoffers die een ramp veroorzaakt, zijn er ook mogelijks negatieve gevolgen voor de populatie (langdurig effect). 
Het is echter vaak niet eenvoudig het effect van een olieramp te onderscheiden van natuurlijke fluctuaties in een populatie. 
Het effect van mariene aggregaatextractie op de kans op het ontstaan van olieverontreiniging wordt als gering negatief beoordeeld. 
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DISCIPLINE EFFECT 

CONCLUSIE 

De belangrijkste effecten van mariene aggregaatextractie hebben betrekking op de disciplines bodem, water en fauna & flora (macrobenthos). 

Doordat (intensieve) winning ingrijpt op het volume van de zandbanken (permanent effect op de bathymetrie, evenwel lokaal en niet-cumulatief), kan dit leiden tot een 

verstoorde morfologie en globale sedimentdynamiek. Op zijn beurt kan dit leiden tot veranderende stromingspatronen en afwijkende erosie/sedimentatiepàtronen. 

De fysische verstoring van mariene aggregaatextractie kan aanleiding geven tot wijzigingen in structurele en functionele karakteristieken van het benthisch ecosysteem. 

Wanneer de ontginningsdruk 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. De tot op heden waargenomen biologische wijzigingen blijven evenwel beperkt. 

Aangaande sedimentatie van de turbiditeitspluim bestaat er een risico dat fijn materiaal van de overvloei effecten op de ecologisch waardevolle grindbedden heeft in het 

verre veld. Dit mogelijke indirecte effect op grindbedden vormt op heden een leemte in de kennis en dient verder onderzocht te worden. 

Deze belangrijkste effecten worden als gering tot matig negatief beoordeeld. Bij scenario 1 (business as usuaf) worden enkele effecten een gradatie negatiever beoordeeld ten 

opzichte van scenario 2 (maximale spreiding). Bij scenario 1 zijn de ontginningsactiviteiten immers ruimtelijk meer geconcentreerd, waardoor diverse effecten een grotere kans 

op optreden hebben in vergelijking met scenario 2, waarbij de ontginning maximaal gespreid wordt. Zowel bij scenario 1 als bij scenario 2 blijven alle effecten evenwel steeds 

aanvaardbaar (maximaal matig negatief). 
De overige effecten (binnen deze disciplines en binnen de overige disciplines) worden allen als verwaarloosbaar tot gering negatief beschouwd. 

IMPACT OP DE GOEDE MILIEUTOESTAND EN DE MILIEUDOELEN 

Mariene aggregaatextractie heeft een potentiële impact op de Goede Milieutoestand en op de realisatie van de milieudoelen van België zoals gedefinieerd in het kader van de 

Kaderrichtlijn Mariene Strategie 2008/56/EG. Volgende beschrijvende elementen (Descriptoren) zijn hierbij relevant: 01 (Biologische diversiteit), 02 (Niet-inheemse soorten), 

04 (Mariene voedselketens), 06 (Integriteit van de zeebodem), 07 (Hydrografische eigenschappen), 08 (Verontreiniging) en 011 (Onderwatergeluid). 

D1/D4/D6 - Omwille van de herdefiniëring van de sectoren van controlezone 2, het invoeren van een verbod voor grindwinning in controlezone 2 en de geleidelijke afname 

van het ontginbaar volume in controlezone 2 wordt - althans met betrekking tot mariene aggregaatextractie - een positieve trend ten opzichte van de initiële toestand (2012) 

verwacht voor diverse indicatoren die de realisatie van de Goede Milieutoestand voor de descriptoren 01, 04 en 06 aantonen. De mariene aggregaatextractie hypothekeert 

de realisatie van de milieudoelen in het BNZ voor deze descriptoren dus niet. 

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 opgevolgd te worden. 
D6 - Voor descriptor 06 (integriteit van de zeebodem) is de beoordeling genuanceerd: 

Er wordt verondersteld dat de eigenlijke verwijdering van substraat en wijzigingen in topografie ten gevolge van aggregaatextractie geen significante impact hebben op 

de integriteit van de zeebodem en de connectiviteit van de habitats. 

In het nabije veld (ter hoogte van intensief ontgonnen zones) treden veelal sedimentologische wijzigingen op; er ontstaat een meer heterogeen habitat, er is geen 
sprake van eenzijdige significante verfijning van de sedimenten. Voor dit aspect wordt eveneens geen significante impact verwacht op de Goede Milieutoestand van 06. 

In het verre veld werd tot nog toe geen 'smothering' (verstikking) van de grindbedden waargenomen ten gevolge van de turbiditeitspluim. Anderzijds bestaat er een 

risico dat fijn materiaal van de overvloei effecten heeft in het verre veld door captatie en buffering van deze fijne sedimenten in de bodemmatrix, met mogelijke gevolgen 

voor de zeebodemfuncties. Voor dit aspect is een significante impact op de zeebodemintegriteit en het behalen van de Goede Milieutoestand voor 06 bijgevolg niet uit 

te sluiten. 
Gezien de huidige heersende leemten in de kennis aangaande dit effect, is in eerste instantie verder onderzoek en monitoring aangewezen. Indien hieruit blijkt dat de 

integriteit van de zeebodem inderdaad in het gedrang komt, dient gezocht te worden naar milderende maatregelen. 
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D2 - Mariene aggregaatextractie geeft geen aanleiding tot de introductie van nieuwe niet-inheemse soorten. Er wordt bijgevolg geen impact verwacht op de realisatie van 

de Goede Milieutoestand voor descriptor D2. 
D7 - Op basis van de effectbesprekingen binnen de disciplines 'Bodem', 'Water' en 'Fauna en Flora', wordt besloten dat er geen significante impact ten gevolge van 

mariene aggregaatextractie op het behalen van de Goede Milieutoestand en de Milieudoelen voor descriptor D7 (hydrografische condities) verwacht wordt. 

D8 - Het optreden van een ongeval bij de mariene aggregaatextractie in controlezones 1, 2 en 3 klein is. Ook de kans op het ontstaan van een olieverontreiniging is zeer 

gering. Zorgvuldige naleving van de vigerende regelgeving met betrekking tot scheepvaartveiligheid geldt als een strikte randvoorwaarde bij alle fases van het mariene 

aggregaatextractieproces. Bovendien dient het voorzorgsprincipe toegepast te worden waarbij in de eerste plaats een scheepsongeval maximaal dient te worden 

voorkomen en, indien dit niet mogelijk blijkt, een lozing te vermijden of zo snel mogelijk te beperken. Deze aspecten in beschouwing genomen, kan besloten worden dat de 

mariene aggregaatextractie de realisatie van de milieudoelen in het BNZ voor descriptor D8 niet hypothekeert. 
D11 - Globaal wordt besloten dat de mariene aggr'egaatextractie in controlezones 1, 2 en 3 geen positieve tendens zal veroorzaken in de jaarlijkse gemiddelde 

omgevingslawaainiveaus gezien er sprake is van een verderzetting van een bestaande activiteit. De mariene aggregaatextractie hypothekeert de realisatie van de 

milieudoelen in het BNZ voor descriptor D11 dus niet. 

CUMULATIEVE EFFECTEN 

In veel gevallen is het cumulatief effect gelijk aan de som van de effecten van de individuele activiteiten (1+1=2). Een voorbeeld is het cumulatief effect op bodem van 

mariene aggregaatextractie in controlezones 1, 2 en 3 in combinatie met mariene aggregaatextractie in controlezone 4. 

In enkele gevallen is het cumulatief effect kleiner dan de som van de effecten van de individuele activiteiten (1 +1 >1 ): 

Mariene aggregaatextractie in controlezones 1, 2 en 3 in combinatie met storten van de baggerspecie: cumulatieve impact op bodem; 

Mariene aggregaatextractie in controlezones 1, 2 en 3 in combinatie met mariene aggregaatextractie in controlezone 4: cumulatieve impact op turbiditeit (water). 

Ten slotte zijn er de diverse aspecten waarbij het cumulatief effect (mogelijk) groter is dan de som van de effecten van de individuele activiteiten (1+1<1): 

Mariene aggregaatextractie in controlezones 1, 2 en 3 in combinatie met bodemberoerende visserij: cumulatieve impact op bodem; 

Mariene aggregaatextractie in controlezones 1, 2 en 3 in combinatie met mariene aggregaatextractie in controlezone 4: cumulatieve impact van sedimentatie van de 

turbiditeitspluim (water); 

Mariene aggregaatextractie in controlezones 1, 2 en 3 in combinatie met alle andere relevante activiteiten: cumulatieve impact op macrobenthos (Fauna & Flora); 

Mariene aggregaatextractie in controlezones 1, 2 en 3 in combinatie met alle andere relevante activiteiten: cumulatieve impact op epibenthos & visgemeenschappen 

(Fauna & Flora); 

Mariene aggregaatextractie in controlezones 1, 2 en 3 in combinatie met alle andere relevante activiteiten: cumulatieve impact op geluid onder water (geluid) en op 

zeezoogdieren (Fauna & Flora); 

Mariene aggregaatextractie in controlezones 1, 2 en 3 in combinatie met alle andere relevante activiteiten: cumulatieve impact op scheepvaartveiligheid 

(veiligheidsaspecten). 

Bij de beoordeling van de cumulatieve effecten- is het belangrijk op te merken dat de activiteit waarvoor voorliggend MER opgemaakt wordt, namelijk mariene 

aggregaatextractie in controlezones 1, 2 en 3, een verderzetting van een reeds bestaande activiteit betreft. De besproken cumulatieve effecten zijn op heden reeds aanwezig, 
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en zullen naar aanleiding van de verderzetting van de mariene aggregaatextractie in controlezones 1, 2 en 3 (op nagenoeg dezelfde wijze, afgezien van enkele verschuivingen 

in het belang van bepaalde sectoren naar aanleiding van juridische randvoorwaarden en noden van de sector) niet of nauwelijks wijzigen in de toekomst. Er is dus geen 

sprake van een toename van de diverse cumulatieve effecten ten opzichte van de huidige situatie (rekening houdende met de autonome ontwikkeling), ongeacht het feit dat 

het desbetreffende cumulatief effect gelijk, kleiner of groter is dan de som van de effecten van de individuele activiteiten. 

GRENSOVERSCHRIJDENDE EFFECTEN 

Gezien er in voorliggend MER geen significant negatieve milieueffecten voor het Belgisch deel van de Noordzee geïdentificeerd werden ten gevolge van de mariene 

aggregaatextractie, is het evident dat er eveneens geen aanzienlijke nadelige grensoverschrijdende milieueffecten zullen optreden. Ook significante cumulatieve effecten ten 

gevolge van de mariene aggregaatextractie met projecten in het buitenland worden niet verwacht. 


