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Voorstel van gemotiveerd subsidiariteitsadvies
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tot vaststelling van een kader voor maritieme 
ruimtelijke ordening en geïntegreerd kustbeheer
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Het Vlaams Parlement,

– overwegende dat:
1° de doelstelling van het voorstel, met name de uitbouw van een kader voor mari-

tieme ruimtelijke ordeningsplannen (MRO) ter bevordering van een op een ecosy-
steem gebaseerde economische groei voor de zee en kustgebieden onderschreven 
kan worden; 

2° het voorstel niettemin onvoldoende onderbouwt wat de meerwaarde is van Euro-
pese verplichtingen inzake maritieme ruimtelijke ordening en geïntegreerd kustbe-
heer ten opzichte van de afstemming die nu al plaatsvindt tussen lidstaten met een 
gedeeld zee- of kustgebied; 

3° de beweerde voordelen niet in redelijke verhouding staan tot de buitensporige ad-
ministratieve last en kosten die het uitwerken van maritieme ruimtelijke ordenings-
plannen en geïntegreerde kustbeheerstrategieën met zich meebrengt;

4° het voorstel van richtlijn geen rekening houdt met de specifieke behoeften van de 
verschillende maritieme gebieden;

5° niets de lidstaten in de weg staat om zelf  plannen van maritieme ruimtelijke orde-
ning en de geïntegreerde kustbeheerstrategieën aan te nemen, en een dergelijke 
Europese verplichting niet nodig is;

6° de gemeenschappelijke regels waaraan de plannen van maritieme ruimtelijke orde-
ning en de geïntegreerde kustbeheerstrategieën moeten beantwoorden zeer alge-
meen zijn;

– is van oordeel dat het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de 
Raad tot vaststelling van een kader voor maritieme ruimtelijke ordening en geïnte-
greerd kustbeheer (COM (2013) 133) in strijd is met het subsidiariteitsbeginsel zoals 
bepaald in artikel 5 (3) van het Verdrag van de Europese Unie.


