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Toelichting

De uiterste termijn voor het in werking
doen treden van de nodige wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen om aan
de kaderrichtlijn te voldoen was 18 september 2016.
Op termijn wordt de Minister van BZK
verantwoordelijk minister.
De kaderrichtlijn is niet van toepassing
op kustwateren of delen daarvan die onder de ruimtelijke planning op land van
een lidstaat vallen, mits dit in de maritieme ruimtelijke plannen kenbaar is gemaakt.

Nationaal Waterplan 2016-2021
Structuurschema Infrastructuur en
Ruimte
• Besluit van 19 februari 2016 tot wijziging van het Waterbesluit in verband met de implementatie van de
kaderrichtlijn maritieme ruimtelijke
planning
• Besluit van 30 november 2009 houdende regels met betrekking tot het
beheer en gebruik van watersystemen (Waterbesluit)
Ruimtelijke ordening
•
•

Uitvoerende wetgeving:
Trefwoorden:

Essentie:
De richtlijn stelt een kader vast voor maritieme ruimtelijke planning dat erop gericht is de duurzame groei
van maritieme economieën, de duurzame ontwikkeling van mariene gebieden en het duurzame gebruik
van natuurlijke mariene hulpbronnen te bevorderen. Dit kader voorziet in de vaststelling en uitvoering
door de lidstaten van maritieme ruimtelijke planning, teneinde bij te dragen aan de doelstellingen van
de kaderichtlijn, waarbij rekening wordt gehouden met de wisselwerking tussen land en zee en betere
grensoverschrijdende samenwerking.
De kaderrichtlijn is van toepassing op mariene wateren van de lidstaten, onverminderd andere wetgeving van de Unie. Zij is niet van toepassing op kustwateren of delen daarvan die onder de ruimtelijke
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planning op land van een lidstaat vallen, mits dit in de maritieme ruimtelijke plannen kenbaar is gemaakt.
Voor Nederland betekent dit dat de kaderrichtlijn van toepassing is op de territoriale zee en de exclusieve economische zone.
De doelstellingen van de maritieme ruimtelijke planning zijn opgenomen in artikel 5 van de kaderrichtlijn:
• Ondersteuning van ontwikkeling en groei in de maritieme sector, waarbij een ecosysteemgerichte
benadering wordt gehanteerd, en de bevordering van co-existentie van relevante activiteiten en
gebruiksfuncties; en
• Bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van energiesectoren op zee, van zeevervoer, en van de
visserij- en aquacultuursectoren, en ook aan het behoud, de bescherming en de verbetering van
het milieu.
Artikel 4 van de kaderrichtlijn verplicht de lidstaten tot de vaststelling en de uitvoering van maritieme
ruimtelijke planning. Artikel 6 van de kaderrichtlijn stelt de minimumeisen voor deze maritieme ruimtelijke planning vast:. De lidstaten dienen:
• rekening te houden met de wisselwerking tussen land en zee;
• rekening te houden met ecologische, economische en sociale aspecten, alsook met veiligheidsaspecten;
• ernaar te streven de samenhang tussen maritieme ruimtelijke planning en het daaruit voortvloeiende
plan of de daaruit voortvloeiende plannen en andere processen, zoals geïntegreerd kustbeheer of
gelijkwaardige formele of informele processen, te bevorderen;
• de betrokkenheid van de belanghebbenden overeenkomstig artikel 9 van de kaderichtlijn te garanderen;
• het gebruik van de best beschikbare gegevens te organiseren overeenkomstig artikel 10 van de
kaderichtlijn;
• te zorgen voor grensoverschrijdende samenwerking tussen de lidstaten overeenkomstig artikel 11
van de kaderichtlijn; en
• de samenwerking met derde landen te bevorderen overeenkomstig artikel 12 van de kaderichtlijn.
De kaderichtlijn vereist dat de lidstaten de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking
doen treden om uiterlijk op 18 september 2016 aan de richtlijn te voldoen. Door Nederland is de kaderrichtlijn geïmplementeerd middels het Besluit van 19 februari 2016 tot wijziging van het Waterbesluit in
verband met de implementatie van de kaderrichtlijn maritieme ruimtelijke planning. Dit besluit voegt
artikel 4.5a met regels ten aanzien van een maritiem ruimtelijk plan toe aan het Waterbesluit. Artikel
8b.1 van het Waterbesluit bepaalt dat het Nationaal Waterplan uiterlijk 31 maart 2021 een maritiem
ruimtelijk plan zal omvatten.

149

Versie 2020

