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Beschermde
zee-natuur
Als eerste land van Europa heeft
België een bestemmingsplan voor
het gehele deel van de Belgische
Noordzee. Nu kun je natuurlijk zeggen dat dat maar een klein deeltje
is van de Noordzee, maar het is
toch wel een druk bevaren deel
met veel economische en ecologische ruimteclaims en dan is het
opmerkelijk hoe snel en gemakkelijk zo’n rijks-bestemmingsplan
opgesteld en algemeen aanvaard
is geworden. Al in 2014 was het
plan klaar en het geldt als een
voorbeeld van hoe je natuur ruimtelijk kunt beschermen zonder
de economie teveel geweld aan te
doen.
Meer dan éénderde is beschermd
natuurgebied en daarbuiten worden kunstriffen, zeehondenplatforms en andere natuurfaciliteiten
(zoals groeiplaatsen voor kreeften
en Europese platte oesters) gepland. Twee kunstriffen bevinden
zich nu reeds binnen de concessiegebieden voor windparken
nabij onze Zeeuwse kustwateren.
Het wordt gezien als een zeer
groen ruimtelijk plan met vooral
ook veel extra aandacht voor
vogels en onderwaterbiotopen
zoals grindbedden en natuurlijke
riffen voor schelpkokerwormen.
Windparken zullen niet in de
speciale beschermingszones voor
vogels komen, maar mogelijk wel
installaties voor energieopslag (de
energie-atollen).
Bestemmingsplannen voor de zee
zijn straks in 2021 overal binnen
de Europese Unie verplicht op
grond van de recente EU Richtlijn
Maritieme Ruimtelijke Planning.
Terwijl onze nieuwe, zojuist in
definitieve vorm vastgestelde
Beleidsnota Noordzee 2016-2012
zo’n maritiem ruimtelijk plan
zolang mogelijk voor zich uit lijkt
te schuiven (dus tot maart 2021)
hadden onze zuiderburen dus al
voordat de inkt van die EU-Richtlijn droog was zo’n plan. Wat zit er
toch achter dat succesverhaal?
Tijdens een Vlaams-Nederlands
juristencongres in december vorig
jaar in Utrecht werd dat gevraagd
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7, 21 februari en 7 maart
Cursus Bodembiologie bij natuurbeheer
www.vlechtwerk.nu
aan de Gentse hoogleraar Frank
Maes. Zijn antwoord was dat het
misschien inderdaad iets te maken
zou kunnen hebben met het feit
dat het Belgische deel maar een
relatief klein stukje Noordzee
is, maar dat het toch vooral te
danken is geweest aan krachtig
centraal beleid. In Nederland
zweren we juist bij decentralisatie, maar centralisatie is kennelijk zo gek nog niet. Het leidt
tot een duidelijke visie en mooie
resultaten en men wil ook al dit
beleid voortzetten op land: de
drie-eenheid zee, duinen en polder.
Kom daar in Nederland eens om.
Er werd in België een speciale
minister aangesteld met coördinerende federale bevoegdheden
voor de Noordzee. Deze minister
was tegelijkertijd ook de minister
van financiën. De positie van de
minister van financiën is altijd en
overal staatsrechtelijk bijzonder
sterk: hij (m/v) gaat immers over
het geld en geen enkele vakminister zal hem aanvallen. Ook niet als
er extra geld naar zijn eigen dossier de Noordzee gaat. De minister
van financiën is staatsrechtelijk
soms bijna net zo machtig als de
minister-president (het gebod van
non-interventie heet dat in het
staatsrecht). Dat helpt. Te meer als
ook nog blijkt dat deze minister
van financiën slash Noordzee
iets met de kust en de zee heeft
en zelf woont in en in de raad
zit van badplaats Oostende. De
sociaal-democraat Johan Vande
Lanotte heeft zo naam gemaakt
als de minister van en drijvende
kracht achter het eerste bindende
ruimtelijke ordeningsplan voor de
Noordzee, waarbij ook natuur een
duidelijke bescherming heeft.
Wij weten nu dus ook wat ons
te doen staat in Nederland: maak
onze minister van financiën Jeroen
Dijsselbloem ook meteen Minister
voor de Noordzee. En doe Natuur
er dan ook maar gelijk bij.
Fred Kistenkas
Wageningen Universiteit en
Researchcentrum

4 maart
Landelijke vlinderdag
www.vlinderstichting.nl
10 en 17 maart (+ een dag)
Bosdunning
www.bureauschulting.nl
14 en 31 maart
Basiscursus Houtmeten voor verkoop
en inventarisatie
www.bureauschulting.nl
16 maart
Symposium Ecologie en de praktijk
www.ecologica.eu
16 maart
Symposium Ecologie en de praktijk
www.ecologica.eu
25 maart
Zoogdierendag
www.zoogdierenvereniging.nl
8 april
Agro-ecologie op landgoederen
www.theplant.nl
8 april
Agro-ecologie op landgoederen
www.theplant.nl
14, 21 april + 1 dag of
10 en 17 juni + 1 dag
Basiscursus Bosbeheer
www.bureauschulting.nl
18 april
Praktijkcongres ‘Natuur in de
omgeving(svergunning) doen
gemeenten zo’
www.netwerkgroenebureaus.nl

knbv.nl
7 april
De 183ste Algemene
Ledenvergadering
Restaurant Bijmaxime
Vroenhofstraat 1
6369 AP Simpelveld

