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1. Inleiding 

 

Het voorgenomen project betreft het voornemen van het Agentschap voor Maritieme 

Dienstverlening en Kust (Afdeling Kust) om een stormvloedkering in de havengeul van 

Nieuwpoort aan te leggen. 

Dit kadert in het Masterplan Kustveiligheid (goedgekeurd door de Vlaamse Regering 10 juni 2011). 
Het Masterplan beschrijft de meest aangewezen maatregelen die genomen moeten worden tot 
2050 om de Vlaamse kuststrook te beschermen tegen een 1000-jarige storm. Om overstroming 
van het hinterland via de haven van Nieuwpoort te voorkomen bij dergelijke maatgevende 
storm blijkt het voorzien van een stormvloedkering in de havengeul de beste oplossing te zijn. 

De geplande stormvloedkering is op het grondgebied van de stad Nieuwpoort te situeren, in de 

havengeul ter hoogte van het Loodswezenplein. 

 

Het MER dient bij de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag gevoegd te worden. 

 

Deze activiteiten zijn onderworpen aan de m.e.r.-plicht volgens het project-m.e.r.-besluit1, met 

name:  

 

 Bijlage II 

 

“Werken inzake kanalisering, met inbegrip van de vergroting of verdieping van 
de vaargeul, en ter beperking van overstromingen, met inbegrip van de aanleg 
van sluizen, stuwen, dijken, overstromingsgebieden en wachtbekkens, die 
gelegen zijn in of een aanzienlijke invloed kunnen hebben op een bijzonder 
beschermd gebied.” (rubriek 10 h) 

“Kustwerken om erosie te bestrijden en maritieme werken die de kust kunnen 
wijzigen door de aanleg van onder meer dijken, pieren, havenhoofden, 
havendammen, en andere kustverdedigingswerken, met uitzondering van 
instandhoudings-, herstel-of onderhoudswerken.” (rubriek 10 n) 

 

Voor categorieën van projecten opgenomen in bijlage II van het project-m.e.r.-besluit, is het 

indienen van een gemotiveerd verzoek tot ontheffing van de m.e.r.-plicht mogelijk. Door de 

initiatiefnemer wordt echter afgezien van dit verzoek. 

 

De dienst Mer van de Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid verklaarde het 

kennisgevingsdossier volledig op 13 augustus 2013. De bijzondere richtlijnen dateren van 5 

december 2013. 

Het definitieve MER werd ontvangen op 18 december 2015. 

 

2. Inhoudelijke toetsing van het project-MER 

 

In artikel 4.3.8. §2 van het DABM wordt gesteld dat de dienst Mer het project-MER inhoudelijk 

moet toetsen: 

                                                           
1 Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten 
onderworpen aan milieueffectrapportage, B.S. 17 februari 2005, zoals herhaaldelijk gewijzigd. 
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 1° aan de beslissing, bedoeld in artikel 4.3.5, §1; 

 2° in voorkomend geval aan de overeenkomstig artikel 4.3.6, §3, door haar verstrekte 

aanvullende bijzondere richtlijnen; 

 3° aan de overeenkomstig artikel 4.3.7 vereiste gegevens. 

 

Het resultaat van die toetsing is terug te vinden in dit project-MER-verslag. 

 

Toetsing aan artikel 4.3.8 §2, 1° D.A.B.M. 

 

Krachtens dit artikel moet het project-MER getoetst worden aan de “richtlijnen” van 5/12/2013. 

De dienst Mer is van mening dat het project-MER voldoet aan deze richtlijnen. 

 

Toetsing aan artikel 4.3.8 §2, 2° D.A.B.M. 

 

Na de richtlijnenvergadering van 07/10/2013 is er nog informeel overleg geweest tussen de 

dienst Mer en de MER-deskundigen over de inhoud van het project-MER. 

 

Er werden geen aanvullende bijzondere schriftelijke richtlijnen opgemaakt. 

 

Toetsing aan artikel 4.3.8 §2, 3° D.A.B.M. 

 

In artikel 4.3.7 van het D.A.B.M. worden de onderdelen opgesomd die minstens in het project-MER 

opgenomen moeten worden. 

 

De dienst Mer is van mening dat het project-MER al deze onderdelen in voldoende mate bevat. 

De Passende Beoordeling werd gunstig geadviseerd door het Agentschap voor Natuur en Bos 

(advies dd. 23/11/2015). 

 

 

3.      Goedkeuring van het project-MER 

 

 

Op basis van bovenstaande toetsing keurt de dienst Mer het voorliggende project-MER goed. 
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