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Bezwaarschrift  
Van Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace Belgium, Natuurpunt en 
WWF België, hierna vermeld als 4Sea. 
 
Ingediend voor het openbaar onderzoek voor een verlenging en/of uitbreiding van de concessie voor 
zand- en grindwinning op het Belgisch Continentaal Plat van Nieuwpoortse Handelsmaatschappij nv 
en DEME Building Materials NV, dat liep van 31 mei 2022 t.e.m. 30 juni 2022. Inspraakreacties kunnen 
worden ingediend tot 15 dagen na deze periode. De inspraakreactie is tijdig. 
 
4Sea vraagt de concessies voor zand en grindwinning niet toe te staan voor de controlezones 2 en 4.  
 
Dit omwille van de mogelijke impact van de zandwinning op de realisatie van de 
instandhoudingsdoelstellingen in het Natura 2000 gebied SBZ-H Vlaamse Banken.  
 

- De habitats waarvoor het Natura 2000 gebied SBZ-H Vlaamse Banken aangeduid zijn, worden 
in de passende beoordeling als volgt beoordeeld: 

- Habitattype 1110 ‘Permanent met zeewater overspoelde zandbanken’: matig 
ongunstig 

- Habitattype 1170: ‘Riffen – Grindbedden’: zeer ongunstig 
- Habitattype 1170 ‘Riffen – Lanice aggregaties’: ongunstig 

- De passende beoordeling schat in dat de effecten van zandwinning enkel lokale impact zullen 
hebben en aldus geen significante impact hebben op het bereiken van de 
instandhoudingsdoelstellingen van de te beschermen habitats. 

- Indien habitats in een slechte staat van instandhouding zijn, is elke verslechtering significant 
te beoordelen en niet toegelaten volgens Art. 6.3 van de Habitatrichtlijn.  

- Met name wat het historisch passief of bestaand gebruik betreft, dient de standstill te worden 
bekeken ten tijde van de aanmelding. Pragmatisch meedenken mag er niet toe leiden dat men 
de bestaande (vergunde/historische) toestand als uitgangspunt gaat hanteren. Het is 
noodzakelijk dat ook de bestaande activiteiten met significante effecten worden (her)bekeken 
in het licht van Habitatrichtlijn Art. 6.2. 

- Omwille van de beperkte kennis blijkt het ook niet mogelijk cumulatieve effecten te berekenen 
van alle antropogene activiteiten in het Natura 2000 gebied Vlaamse Banken. Hierdoor kunnen 
de effecten op het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen voor dit gebied niet 
ingeschat worden en geldt het voorzorgsbeginsel, Habitatrichtlijn Art. 6.2:   

Art. 6.2 van de Habitatrichtlijn verplicht de lidstaten om passende maatregelen te 
treffen om te voorkomen dat de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats 
van soorten in de speciale beschermingszones zou verslechteren en er geen storende 
effecten zouden optreden voor de soorten waarvoor deze zones zijn aangewezen, voor 
zover die factoren, gelet op de doelstellingen van deze richtlijn, een significant effect 
zouden kunnen hebben. 
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Dit omwille van de eindigheid van de grondstof ‘zand’. Zie ook het recente UNEP rapport ‘Tien 
strategische aanbevelingen voor een duurzame zandwinning’. 

- Toenemende zandontginning is niet in overeenstemming met doelstellingen voor circulaire 
economie en bedachtzaam gebruik van grondstoffen. 

- De toekenning van individuele concessies moet, gezien de eindigheid van deze grondstof, in 
een Belgisch langetermijnplan voor de beschikbare zandvoorraden kaderen. In afwachting van 
de opstelling van dergelijk plan, worden aanvragen van concessies beter niet toegekend. 

 
 
 
Ingediend op 15 juli 2022, door: 
 
Natuurpunt vzw, vertegenwoordigd door Krien Hansen  
WWF België, vertegenwoordigd door Sarah Vanden Eede  
Bond Beter Leefmilieu vzw, vertegenwoordigd door Erik Grietens  
Greenpeace Belgium, vertegenwoordigd door Mathieu Soete  
 
- samenwerkend onder de naam 4Sea. 

https://www.naturalsciences.be/nl/news/item/21793/
https://www.naturalsciences.be/nl/news/item/21793/

