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Ontmanteling - context

Drie basisprincipes ondersteunen idee van (gedeeltelijke) ontmanteling

1.Blue Economy: efficiënt gebruik van 
de zeegebieden – veilige ontwikkeling
van activiteiten (MSP);

2.Circulaire economie: life cycle 
analyses – recyclage van onderdelen;

3.Milieu-impact: herstel van ‘gebruikt’ 
gebied
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Internationale regelgeving

~in oorsprong gerelateerd aan oil and gas installaties: problematiek rond
ontmanteling is daarom aanwezig sinds begin Jaren ‘80

Algemeen principe van alle internationale regelgeving: installaties in 
onbruik mogen nooit leiden tot schade aan andere gebruikers of aan het 
milieu

Conventie van Genève (1958)

- Volledige verwijdering van installaties nodig
- Vermijden van ‘unjustifiable interference’ met scheepvaart, 

visserij en behoud van milieu
- Milieu-aspect weliswaar ondergeschikt
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Internationale regelgeving

UNCLOS (1982)

- Recht om artificiële installaties te bouwen en te vergunnen in 
de EEZ;

- Het beheer van deze structuren na gebruik staat beschreven
in Art 60(3)

“Any installations or structures which are abandoned or disused shall be 
removed to ensure safety of navigation, taking into account any generally 
accepted international standards established in this regard by the 
competent international organization. Such removal shall also have due 
regard to fishing, the protection of the marine environment and the rights 
and duties of other States. Appropriate publicity shall be given to the 
depth, position and dimensions of any installations or structures not 
entirely removed.”

- Enkel verplichting tot gedeeltelijk weghalen (ifv scheepvaart)
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Internationale regelgeving

OSPAR

- OSPAR = convention for the protection of the marine 
environment of the North-East Atlantic

- OSPAR commissie speelde centrale rol in ontwikkeling van 
procedures voor ontmanteling

- Artikel 5(1) van Annex III specifieert dat geen enkele offshore installatie
die in onbruik is geheel of gedeeltlijk mag blijven zonder toestemming
van de bevoegde overheid (case-by-case);

- OSPAR Guidelines for offshore wind farm development: nadruk op 
waste management, re-use en recycling. Indien er toch een deel van de 
installatie op zee blijft staan moet de bevoegde overheid kunnen
garanderen dat er geen invloed is op het mariene milieu en/of op andere
gebruiken
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Nationale regelgeving

MMM-wet (1999)

- De wet beoogt het behoud van de eigen aard, de biodiversiteit en het ongeschonden karakter
van het marine milieu (o.a. door herstel van schade)

- Dezelfde wet beoogt de organisatie van de mariene ruimtelijke planning
- De wet specifieert dat het ‘herstelbeginsel’ impliceert dat bij schade of milieuverstoring in de 

zeegebieden het mariene milieu in de mate van het mogelijke wordt hersteld in zijn
oorspronkelijke toestand

- De wet specifieert dat een milieuvergunning nodig is voor verschillende activiteiten
- Het KB MER specifieert de procedure voor de milieuvergunning

- Het is de individuele milieuvergunning die de voorwaarden voor ontmanteling
oplegt

Elektriciteitswet (1999)

- KB domeinconcessies (2000)
- De domeinconcessie wordt verleend voor een bepaalde duur, die beperkt is tot ten hoogste twintig 

jaar. Zij kan verlengd worden zonder een totale duur van dertig jaar te overschrijden.
- Ontmanteling moet gebeuren binnen de periode van 30 jaar
- Provisieverplichting
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Nationale regelgeving

Milieuvergunning: huidige bepalingen ontmanteling

- De exploitant dient de nodige financiële middelen te voorzien om na de exploitatie te
ontmantelen (kabels en windmolens, inclusief transformatorplatformen en
erosiebescherming) en “maximal terug in zijn oorspronkelijke staat te herstellen”

- De masten van de windmolens moeten verwijderd worden tot 2m onder de zeebodem
(afzagen)

- Kabels moeten volledig uitgegraven worden, indien ze verlengd gebruikt worden moet
een nieuwe vergunning hiervoor bekomen worden; steenbestorting moet verwijderd
worden;

- Bij de ontmanelingswerkzaamheden zelf dient een minimale ecologische impact 
nagestreefd te worden: methodiek en uitvoering moet met de overheid onverlegd
worden (minister beslist over de modaliteiten om site in oorspronkelijke toestand te
herstellen)

- Provisieverplichting
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Conclusies

- Internationaal principe van ontmanteling
- Nationaal goed geregeld

- Concessie met beperkte tijd en ontmantelingsverplichting
- Milieuvergunning is specifiek over hoe het moet gebeuren
- Provisies voorzien
- Hergebruik zones na concessies: via MRP-proces (6 jaarlijkse evaluatie)

- Timing
- Er is nog tijd voor evaluatie: ontmantelingsperiode 2034-2047
- Probleem van geleidelijke opbouw → geleidelijke ontmanteling
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