




a / F  !M M ?r



EEN DUURZAAM BEHEER VAN DE KUST
Een duurzaam beheer van de kust. Dat is de finale doelstelling Een beheer 
dat rekening houdt met toeristische en andere econom ische belangen, waarin 
sociate bekom m ernissen en een aangenam e woon- en leefomgeving hun 
ptaats vinden, en waarbij recht wordt gedaan aan de unieke natuur en het 
culturele patrimonium . Een kust die haar aantrekkingskracht behoudt voor de 
huidige en de toekomstige generaties.

De kust, w aarvan de h e in d e  krachten at tanger bekend zijn, vorm t in 2005 een 
teefomgeving voor ongeveer 35 %  van de West-Vlam ingen. W anneer de kust 
evolueert naar een gezonde, veilige en kwaliteitsvolle werk-, woon- en teef
omgeving zat dit haar duurzam e ontwikkeling ondersteunen. De bewoners 
vorm en een bonte mengeting van verschillende leeftijdscategorieën. Dit heeft 
tot gevolg dat het sociaal weefsel sterker wordt en de culturele identiteit 
eigen aan de kust zal behouden of versterkt zal worden. Een sterk uitgebouwd 
cultureel erfgoed zal niet enkel de eigen bevolking ten goede komen, m aar 
w erkt bovendien ondersteunend voor het toerism e.

Om een kwaliteitsvol toerism e uit te bouwen is een vitale toeristische 
sector nodig en moeten de toeristische infrastructuur en voorzieningen geopti
m aliseerd worden Bij een verdere economische groei van het toerisme en 
diversificatie van andere economische sectoren moet de nodige aandacht 
uitgaan naar de draagkracht van de kustzone. Een duurzame econom ie 
respecteert nam elijk het m aterieel, ecologisch, m enselijk  en sociaal kapitaal 
door er in te investeren in plaats van het te verbruiken.

De natuurreservaten, duinen, slikken en schorren en de vele andere groene 
plekjes maken deel uit van het ecologische kapitaal aan de kust. Een duur
zame ontwikkeling van de kust betekent de bescherm ing van die stukjes groen 
m aar ook de bescherm ing van de lucht, de aarde en het w ater tegen ve rsch il
lende vorm en van vervuiling. Een geïntegreerd beheer w il de integratie van 
het facet leefm ilieu in de andere sectoren. Het kan een aanzet zijn tot verdere 
ontwikkeling van de kust op sociaal, cu ltureel of econom isch vlak. Dit mag 
echter niet ten koste gaan van het milieu. Enke l a ls de effecten van menselijke 
activiteiten op het ecosysteem  de werking en de structuur van dit systeem  
niet in gedrang brengen, kan een duurzaam  beheervan  de kustzone succesvol 
zijn.

Deze ideale doelstelling wordt niet op één nacht verwezenlijkt. H iervoor is 
overleg en samenwerking tussen de verschillende groepen, sectoren en 
bestuursniveaus nodig. Het is een sam en zoeken naar oplossingen die voor 
iedereen aanvaardbaar zijn. W anneer e r win-winsituaties worden gecreëerd 
in verschillende disciplines, staan we een stap verder in de ontwikkeling van 
een duurzaam kustbeheer.



HOE DUURZAAM KUSTBEHEER METEN?
Om een comptexe materie ats duurzaam kustbeheer transparanter en hanteerbaar te 
maken, is het mogetijk een duurzaamheidsbarometer te gebruiken. Zo'n barom eter 
bestaat uit een set gegevens of zogenaamde indicatoren die toelaten om complexe 
fenom enen op een eenvoudiger m anier te beschrijven. Door een regelm atige evaluatie 
van de indicatoren kunnen we nagaan of een gebied evolueert in de richting van duur
zaamheid of net niet.

Het Coördinatiepunt Geïntegreerd Beheer van Kustgebieden [GBKG) ontwikketde 
een duurzaamheidbarometer voor de Kust. Deze Laat toe om de ontwikkelingen aan 
de kust op te volgen. Hij kan gebruikt worden om advies te verlenen bij het nemen van 
beslissingen over de toekom stige ontwikkelingen van de kust. Met behulp van de duur
zaam heidsbarom eter is het gem akkelijker om te com m uniceren over concrete, w a a r 
neem bare trends naar een breed publiek.

Het proces rond indicatoren voor de Belg ische kust startte in 2000. In een eerste studie 
kreeg een visie met zes prioriteiten voor de kust vorm en kwam er een eerste aanzet tot 
indicatoren van een duurzaam heidsbarom eter voor de kust 11 ]. H iertoe werden tijdens 
dom einvergaderingen eenentwintig sleutelfiguren geraadpleegd.

Vervolgens werd door het Coördinatiepunt GBKG  in 2001 een participatieve benadering 
opgestart. Deze zou leiden tot een selectie van 20 indicatoren specifiek voor het opvolgen 
van duurzame ontwikkeling aan onze kust [21. Een 70-tal kustactoren uit diverse 
invalshoeken werden bereikt met de workshops. Dit resulteerde in een selectie van 
21 indicatoren specifiek voor het opvolgen van duurzam e ontwikkeling aan onze kust.

Om de indicatoren van een duurzaam heidsbarom eter onder de aandacht te brengen, 
werd e r gekozen voor drie soorten van producten: de website, de technische fiche en het 
Kustkom pas.

De website [www.kustbeheer.be/indicatoren) verleent vrij toegang tot de data, alsook 
tot de achtergrondinform atie, de technische fiches, e.a. Hij is voor iedereen toegankelijk 
en heeft een dynam isch karakter. W anneer nieuwe data beschikbaar zijn, worden ze 
door het Coördinatiepunt GBKG  zo snel mogelijk op de website gezet.

De technische fiche is via de website beschikbaar. Ze bevat gedetailleerde informatie 
per indicator voor die m ensen die dieper wensen in te gaan op een bepaalde meting.

Het Kustkompas [als nieuwkom er) bespreekt de 21 indicatoren en probeert ze te 
kaderen in een ru im er beeld. De informatie uit de barom eter wordt op een andere 
m anier beschikbaar gesteld. In een handig overzicht kunnen in één oogopslag de trends 
van het voorbije jaa r waargenom en worden.

Het doet van het Kustkompas is de vinger aan de pols te houden om trends aan de 
kust te kunnen identificeren en een gewenst beleid te kunnen stim uleren. Verder willen 
we de indicatoren gebruiken als communicatiemiddel, en ze bekendheid geven bij een 
breder publiek.

Het Kustkom pas w il geen evaluatie geven van de kust en het kustbeleid m aar op een 
objectieve m anier beleidsm akers, m ilieudeskundigen en een geïnteresseerd publiek 
informeren. Omdat het niet de bedoeling is om het brede publiek aan te spreken, bevat 
het Kustkom pas geen algem ene informatie over de kust, duurzaam kustbeheer of het 
Coördinatiepunt GBKG.

http://www.kustbeheer.be/indicatoren


LEESWIJZER
Voor een duurzame ontwikkeling van het kustgebied worden zes prioriteiten naar 
voor geschoven. A lle prioriteiten dienen a ls gelijkwaardig beschouwd te worden. Het 
Kustkom pas omvat 6 hoofdstukken die alle één prioriteit behandelen. Een hoofdstuk 
wordt opgebouwd uit een infeidende tekst en een bespreking van de aansluitende 
indicatoren. De inteidende tekst is opgebouwd aan de hand van drie vragen:
- W aar wiHen we naar toe: een schets van de ideale situatie voor de kust.
- W aar staan we vandaag de dag: een bespreking van de hedendaagse situatie aan 

de kust.
- Wat kunnen we doen: mogelijke actiepunten rond de prioriteit.

De 6 prioriteiten vorm en sam en een kader waarop de indicatoren voor duurzame 
ontwikkeling op geënt kunnen worden. De 21 indicatoren zijn aHe onder te brengen bij 
één of m eerdere prioriteiten. Om dit overzichteLijk te maken worden de indicatoren en 
de prioriteiten geschikt in een leeswijzer. Na de inleidende tekst votgt een bespreking 
van de indicatoren die aansluiten bij de prioriteit. Ook de bespreking van de indicator is 
opgebouwd aan de hand van verschillende vragen:
- Kernboodschap: de belangrijkste conclusies van de indicator.
- Waarom deze indicator: het a lgem een kader rond de indicator en waarom  deze 

indicator belangrijk is voor GBKG.
- Wat zegt de indicator: de definitie van de indicator en hoe de data tot stand kwamen.
- Wat zijn de resuttaten: w elke evolutie is er te zien, en wat is de verklaring.
- Wat voor de toekomst: generieke aanbevelingen naar de toekomst.

Voor elke indicator wordt een trend weergegeven:
+: gunstig
+/-: neutraat 
+: ongunstig
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TOEGANKELtJKHEtD VAN HOTELS P.14

VERVU!L!NGOPZEE P.36

)NVENTAR!SATiE EN BESCHERMtNG P.24

ECONOMiSCH BELANG VAN DE HAVENS R M

)NKOMENSSPANN!NG P.22 P.22

KWALtTEtTSTRANDWATER P.32

COMFORTVANDEWONtNG P.46

BESCHERMD GEBtED P M P M

KUSTEtGEN HABtTAT P.50 P.50

RESTAFVAL P. 34

WERKGELEGENHEtDtNTOERtSME P.62 P M

WERKGELEGENHEtD !N V )SSER !J EN LANDBOUW P. 64

ONDERNEMERSCHAP EN ECONOMtSCHE GROE! P. 58

BEVOLKtNGSSTRUCTUUR P.44

WERKLOOSHE!DSGRAAD P.66

V!SSTOCKS 0!E NtET OVERBEV!ST ZtJN P M P.38

PRODUCT!VtTE)T P.60

!NSPANN!NGEN GEÏNTEGREERD KUSTZONEBEHEER P.72

VERBLtJFSTOERtSME P.16

VERKEERS!NTENS!TE!T P.48 P.48

DAGTOERtSME P .)2 p . i :



BEGRIPPEN
Duurzame OntwikkeUng
"die ontwikkeling die gericht is op bevrediging van de noden van het heden zonder 
deze van de komende generaties in het gedrang te brengen, en w aarvan de realisatie 
een veranderingsproces vergt waarin  het gebruik van hulpbronnen, de bestemming 
van investeringen, de gerichtheid van technologische ontwikketing en institutionele 
veranderingen worden afgestem d op zowel toekom stige als huidige behoeften" 
[Brundttand-rapport, 1987).

Geïntegreerd Beheer van Kustgebieden
"een voortdurend proces met als atgem ene doelstelling de verwezenlijking van duurzam e 
ontwikketing in de kustzone door m iddel van een optim aal beheer van de mensetijke 
activiteiten in deze zone, teneinde de toestand van het kustmitieu te verbeteren en zijn 
diversiteit te handhaven" [Europese Comm issie).

Een indicator
Een indicator is een m aat [gegeven/getat/waarde/...] die een belangrijk fenomeen 
beschrijft en die toeLaat om de stand van zaken van een toepassingsgebied w eer te 
geven. W ie wit nagaan of het kustgebied evotueert in de richting van duurzaamheid, 
kan een set van indicatoren sam enstelten die op regelm atige basis bijgehouden wordt 
en die de evotutie naar [of weg van) duurzaamheid in kaart brengt. Het geheet van de 
indicatoren wordt een "duurzaam heidsbarom eter " genoemd.

De Kust
De kust omvat de tien gem eenten die grenzen aan de zee. De 10 kustgem eenten zijn 
Knokke-Heist, [Zeetbrugge, B lankenberge, De Haan, Bredene, Oostende, Middetkerke, 
Nieuwpoort, Koksijde en De Panne.

Het Hintertand
Het hinterland omvat de gem eenten w aarvan een groot deel van het grondgebied in 
de polders gelegen is. Voor het hintertand gaat het over de volgende 9 gem eenten: 
Dam me, Zuienkerke, Jabbeke, Oudenburg, Gistel, Diksmuide, Veurne, A lveringem  en 
Lo-Reninge.

De Kustzone
De kustzone omvat de 10 kustgemeenten, de 9 gem eenten die Liggen in het hintertand 
en de 12-mijtszone ats begrenzing van het gebied op zee.

Kaart ï  Geografische afbahenïng van het studiegebied

GEOGRAFISCHE AFBAKENING 
VAN HET STUDIEGEBIED





ï .  ONDERSTEUMIMC 
TOERMME EN RECREATIE

AAND EEL  O PEN BAAR  VERVOER iN D A G T O ER tSM E  
NAAR DE KUST
T O E G A N K E H JK H E t D  VAN LOC!ES AAN DE KUST 

-> OMVANG V E R B U J F S T O E R t S M E  
-> W E R K G E L E G E N H E ID  tN T O E R tS M E *

Deze indicator wordt in een ander hoofdstuk besproken.



ONDERSTEUNING TOERISME 
EN RECREATIE

W A A R  W IL L E N  W E  N A A R  T O E ?

Voor een duurzame ontwikkeling van een kustgebied, is het ondersteunen van toerisme 
en recreatie een hoofddoelstelling. Toerism e en recreatie vorm en één van de belangrijke 
drijfveren voor de kusteconomie en moeten dus zodoende onderhouden worden. M aar 
intensief toerism e kan nefaste gevolgen hebben voor de natuur, cu ltuur en het m ense
lijk kapitaaL Volgens het Beleidsp lan toerism e en recreatie aan de kust moet er voor het 
ondersteunen van duurzam e ontwikkeling aandacht uitgaan naar:

- de instandhouding en het herste l van het basiskapitaal van het kusttoerism e zoals het 
kustecosysteem , het cu ltureel erfgoed en de open ruimte.

- een toeristisch aanbod dat zowel sociaal als fysiek toegankelijk is voor iedereen.

- een toeristische en recreatieve mobiliteit met aandacht voor het gebruik van openbaar 
vervoer en de zachte manieren van verplaatsing.

W A A R  ST A A N  W E  VAN DAAG  DE D AG ?

De kust vorm t al. sinds de jaren '50 het recreatiegebied bij uitstek van Vlam ingen en 
Belgen m aar ook veel Duitse en Nederlandse toeristen vinden de weg naar onze kust. 
De belangrijkste knelpunten die gepaard gaan met toerism e zijn ondertussen bekend: 
stijgende grondprijzen, verkeersopstoppingen, beperkt aanta l parkeerplaatsen, grote 
hoeveelheden restafval, laag aanbod van eengezinswoningen [al dan niet betaalbaar]...

Een belangrijke oorzaak van het mobiliteitsprobleem is het gebruik van de auto ats 
belangrijkste vervoerm iddel van en naar de kust. De traditionele topweekends en de 
zom erm aanden lokken bij goed w eer heel w at mensen richting kust met specifieke 
mobiliteitsproblemen zoals filevorming en saturatie van de autowegen tot gevolg. Niet 
a lleen de files wekken ergernis op, ook parkeerproblem en, veroorzaakt door zowel dag- 
a ls verblijftoeristen, zorgen voor de nodige stresssituaties, ook bij de kustbewoners. 
Naast de leefbaarheidsproblem atiek is er ook een m ilieuproblem atiek door het intensieve 
verkeer.

Aan de kust is er een groeiende vraag naar tweede verblijven. Deze vraag oefent druk uit 
op de grondprijzen, op de hotels en kam peerterre inen en op de beschikbare open ruim te 
in de kustgem eentes. Het toenem ende aantal tweede verblijven kan een effect hebben 
op de tewerkstelling in de toeristische sector. Hotels en kam peerverblijven zijn im m ers 
arbeidsintensieve logiesvormen. Ook de sfeer in de badplaatsen lijdt onder de leegstand 
van de tweede verblijven door het jaar.

Door de m igratie van senioren naar de kust, vorm en de ouderen een grote bevolkings
groep voor wie toegankelijkheid belangrijk is om kwaliteitsvol te kunnen leven. Hun 
leefwereld wordt vaak beperkt door kleine obstakels. Het globale toeristische 
kustproduct is onvoldoende aangepast, zowel in toegankelijkheid van informatie als in 
fysieke toegankelijkheid.



W AT K U N N E N  W E  D O EN ?

Om het mobititeitsprobteem af te bouwen, is de verdere uitbouw van een kwatiteits- 
vot openbaar vervoerssysteem  noodzakeUjk. Reeds veie inspanningen zijn geleverd om 
het gebruik van het openbaar vervoer naar de kust te bevorderen, zoals reductietarie- 
ven voor w ie ouder is dan 65 en het inleggen van toeristische treinen op topm om enten in 
het hoogseizoen. Betere  voorzieningen voor treinreizigers zoals gratis fie tsenverhuur en 
parkeerm ogelijkheden voor pendelaars bevorderen de kwaliteit van het openbaar vervoer. 
De kusttram  vorm t aan de kust een belangrijk aspect van het openbaar vervoerssysteem  
dat verder moet ontwikkeld worden. Ook in de toekomst moet e r worden verder gewerkt 
aan een uitbreiding van de capaciteit van trein en tram , en het verder invoeren van 
reductietarieven en aantrekkelijke com bitickets kan de juiste doelgroepen mobiliseren.

Het verder ontwikketen en promoten van randparkeerterreinen is van betang. Deze 
moeten in eerste instantie het dagtoerism e opvangen en verm ijden dat dit ve rkeer de 
badplaatsen al te zeer belast. Een duidelijke com m unicatie over het bestaan van deze 
parkeerterre inen naar dagtoeristen speelt hierbij ook een rol. Deze randparkings, die 
voorzien zijn van voidoende ondersteunende infrastructuur, sluiten vaak aan op het fiets- 
netwerk (park & ride]. Toch moet er worden opgepast dat deze terreinen niet een volgende 
stap zijn in het verharden van de resterende openbare ruimte.

Optossingen en maatregeten om de druk van de tweede verbtijven te doen daten, moeten 
gezocht worden op een regionaat niveau. Verder onderzoek naar de kenm erken van de 
tweede verblijven zoals de aard en mate van gebruik of kwaliteit is dan ook aangewezen. 
Sam enw erking, het delen van kennis en overleg op het niveau van de regio kunnen tot een 
aantal concrete m aatregelen leiden. Naast de overheden zullen ook de privépartners bij 
het overleg betrokken moeten worden.

Op tange termijn streven we naar een kustoerisme dat toegankeUjk is voor iedereen.
Het is daarom niet enkel noodzakelijk dat de inrichting van logies of restaurants kindvrien
delijk is en zich specifiek op senioren richt. Ook de toegankelijkheid op andere domeinen 
zoals openbaar vervoer, toeristische diensten en open ruim tes moeten binnen de kustzone 
m erkbaar zijn. Het is noodzakelijk dat de inspanningen voor een betere toegankelijkheid 
kaderen in een geheel van m aatregelen want geïsoleerde aanpassingen zijn nutteloze en 
onbruikbare investeringen. Investeerders die oog hebben voor toegankelijkheid, worden 
ondersteund via verschillende subsidieprogram m a's.



AANDEEL OPENBAAR VERVOER 
IN DACTOERISME NAAR DE KUST

De zon, de zee en hef strand fokken jaarùj'ks duizenden mensen voor een dagje 
naar de kust. Deze toestroom van toeristen brengt verkeersovertast met zich mee 
die kan vermeden worden door het gebruik van het openbaar vervoer in 2004 
namen 3,2 % meer dagjesmensen de trein om naar de kust te komen dan in 7 ??7. De 
daiing in 2004, f7,6 %  fager dan 20037 houdt waarschijnii/k verband met het 
wegvaiien van een aantaf gunstige treintarieven en de zwakke zomer. Om de 
mobifiteitsprobtemen aan de kust af te bouwen is dus een verdere uitbouw van een 
kwaiiteitsvot openbaar vervoersysteem noodzaketi/'k.

^  WAAROM  D EZE )ND !CATO R?
Naast verblijfstoerisme is ook dagtoerisme een erg belangrijke activiteit voor de kust. Zodra een 
positief weerbericht wordt uitgezonden, trekken heef wat dagjesmensen richting zee, zon en 
strand. Omdat dagtoeristen binnen één dag heen en weer reizen naar de kust, kunnen ze voor 
een aanzienlijke hoeveelheid verkeersoverlast zorgen.

WAT ZEGT D EZE tND iCATO R?
De indicator drukt het aandeel, van het openbaar vervoer in het totale dagtoeristische verkeer 
van en naar de kust uit. Hij wordt berekend aan de hand van een systeem dat permanent de dag
toeristische verkeersstromen van en naar de kust met de wagen en met het openbaar vervoer 
meet.

Dit meetsysteem, uitgewerkt door Westtoer en de Groep Planning, baseert zich op de gegevens 
van de tefposten op de weg en op het aantal verkochte treintickets. Het bewonersverkeer, de 
dagtrips die pas na 16 uur worden aangevat en uitstappen met een 100 %  routinematig karak
ter worden niet meegeteld. Het systeem werd getoetst aan de resultaten van een grootschalig 
onderzoek naar het mobiliteitsgedrag aan de kust.

WAT Z U N  DE R ESU LT A T EN ?
Tussen 1997 en 2003 steeg het aandeel van het treinverkeer in het totale dagtoeristische 
verkeer van en naar de kust met 4,8 % . In 2004 was er een daling van 1,6 %  t.o.v. 2003 
[Grafiek 1). De piek in 2003 is waarschijnlijk gerelateerd aan het uitzonderlijk mooie 
zomerweer van dat jaar. Maar ook het algemene mobiliteitsbeleid en het NMBS- 
beteid hebben een invloed op deze indicator. Zo heeft de afschaffing van een aantal gunstige 
tariefformufes door de NM BS in de twee laatste jaren wellicht een negatieve impact op deze 
indicator gehad.

WAT VOOR DE TO EK O M ST?
In het kader van een geïntegreerd kustbeheer wordt gestreefd naar een stijging van deze 
indicator. Immers, hoe meer dagtoeristen met de trein naar de kust komen, hoe hoger de 
verkeersveiligheid, hoe beter de leefbaarheid en hoe lager de parkeerdruk en de luchtveront
reiniging.
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Crafich ï Aandee! van het dagtoeriim e met de trein in het 
totoïe dagtoerisme naar de Ku$t, 1997-2004



TOEGANKELIJKHEID VAM LOGIES 
AAM DE KUST

Personen met een handicap en ouderen vormen een betangrij'ke doe!groep 
voor de toen'stfsche sector S/anuit verschalende organisaties wordt er gewerkt 
aan projecten die de toeganket<;khef'd voor minder mobieten verhogen. Door 
de toenemende vergrijzing van de bevofking za( deze groep in de toekomst een 
beiangrijk aandeei van de toeristische markt uitmaken. Goede redenen dus om 
werk te maken van een omgeving die vofdoet aan hun behoeften.

-> WAAROM  D EZE [ND iCATO R?
Steeds meer mensen met een beperking proberen ats volwaardige burgers in onze maatschap
pij te functioneren. Ze trachten te participeren aan alle sociale, maatschappelijke en culturele 
activiteiten. At te vaak echter is de mentale en/of fysieke drempel nog te hoog. Toegankelijkheid 
is dus de basisvoorwaarde voor deze groep mensen om evenwaardig te kunnen deelnemen 
aan het maatschappelijke leven. Het begrip "toegankelijkheid " heeft overigens niet uitsluitend 
betrekking op personen met een handicap. Met een integrale benadering van de problematiek 
bereikt men immers een veel grotere doelgroep: ook ouderen, grote en kleine mensen, mensen 
met tijdelijke kwetsuren en ouders met kinderwagens worden geconfronteerd met onaange
paste publieke ruimten.

WAT ZEGT D EZE tNDtCATOR?
De indicator is gebaseerd op het toegankelijkheidsonderzoek van hotels in Vlaanderen (1999). 
Het onderdeel "Verblijven in West-Vlaanderen " werd tot op heden niet geactualiseerd. Het 
is dus moeilijk om hierin een evolutie weer te geven. Vanaf het najaar 2005 start een onder
zoek naar de toegankelijkheid van de verblijfsaccommodatie Ihotets, Toerisme voor Allen, 
campings ...) in West-Vlaanderen. Dit onderzoek gebeurt in samenwerking met de vzw West- 
kans. Het zal ongeveer twee jaar in beslag nemen en er zullen zo'n 200 verblijven worden 
doorgeticht. Bij dit onderzoek zullen ook de resultaten van de hotels van 1999 geactualiseerd 
worden. Deze doorlichtingen zullen gebeuren volgens de [nieuwe) Librettomethode, waardoor de 
resultaten niet perfect vergelijkbaar zutlen zijn met het onderzoek van 1999. Maar er zal wel een 
globale evolutie uit afgeleid kunnen worden. De resultaten van het geplande onderzoek zullen 
ingevoerd worden in de databank van Toegankelijk Vlaanderen en beschikbaar gesteld worden 
voor het grote publiek. Aan deze doorlichtingen zal een opvolgingstraject gekoppeld worden om 
stapsgewijs de infrastructuur toegankelijker te maken.

WAT Z tJN  DE R ESU LT A T EN ?
Vanuit verschillende organisaties wordt er gewerkt aan een verhoogde toegankelijkheid van 
de kust. Zo werkt Toerisme Vlaanderen sinds april 2001 aan de uitvoering van een "actieplan 
toegankelijkheid " voor de toeristische sector. Dit actieplan berust op 3 belangrijke pijlers:
- de verbetering van de toeristische infrastructuur in Vlaanderen via financiële en technische 

ondersteuning;
- de sensibilisatie van de toeristische sector;
- informatieverschaffing aan reizigers met een handicap.

Verder wordt er ook gewerkt aan de ontwikkeling van een toegankelijkheidslabel voor 
toeristische accommodatie in Vlaanderen. Dit label wordt gekoppeld aan een Librettodoor- 
lichting en zal een globaal beeld geven van de toeristische accommodaties in Vlaanderen die 
"zelfstandig toegankelijk " en "toegankelijk met hulp " zijn. Aan de hand van dit label zal het 
eenvoudiger worden om de evolutie in het aantal en de spreiding van de toegankelijke verblijven 
in Vlaanderen [en in het bijzonder aan de kust) aan te geven.

WAT VOOR DE T O EK O M ST?
De kust is een erg populaire vakantiebestemming voor mensen met een beperking. Voor de 
toekomst is het dus erg belangrijk om deze groep van mensen zo goed mogelijk te ontvangen en 
te zorgen voor een toegankelijke infrastructuur. Met het oog op een aangepaste en toeganke
lijke woon-, leef- en werkomgeving, moet er aandacht zijn voor alle domeinen van het sociaal
maatschappelijk leven [mobiliteit, tewerkstelling, onderwijs, vrije tijd ...). Hotels vormen hiervan 
slechts één element.
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Veie binnen- en buiteniandse toensten bezoeken ;aar(i/ks de kust. Dit bezoek 
gaat a< dan niet gepaard met een overnachting, in 2003 verhieven 7,7 %  meer 
mensen voor een nacht in een commercieei iogies aan de kust dan in 7??6. Het 
aanfai overnachtingen in diezeifde periode daaide echter met 12 %. Het stijgend 
aantat aankomsten en het daiend aantat overnachtingen toont aan dat de kust 
een grotere aantrekkingskracht heeft ais korte vakantiebestemming dan ais 
vakantieoord voor een iangere periode, wat specifieke aandacht voor de inhoud van 
hef toerisme met zich meebrengt.

WAAROM DEZE <ND)CAT0R?
Het volume van verbtijfstoerisme in commerciëte togiesvormen is belangrijk binnen de 
duurzaamheidprobtematiek van het toerisme aan de Kust, gezien de commerciële togiesvormen 
steeds verder afkatven wat het aanbod betreft. Hotets en campings worden steeds meer opge
kocht door projectontwikkelaars die er appartementsblokken Imeestat voor tweede verblijven) 
of tweede verbtijfshuisjes op bouwen.

Het volume van het verbtijfstoerisme in commerciëte togiesvormen wordt gemeten in aankom
sten en in overnachtingen. De aankomsten geven een indicatie van het aantat toeristen dat aan 
de Kust verblijft voor kortere perioden. Het aantat overnachtingen is veeteer een indicatie van 
de impact en het economische belang van het verbtijfstoerisme in commerciëte togiesvormen in 
het algemeen en van het relatieve economische belang van de diverse markten.

^  WAT ZEGT DEZE [NDtCATOR?
Deze indicator drukt het aantat aankomsten en overnachtingen in commerciëte togiesvormen 
in het kader van het verbtijfstoerisme in de kustgemeenten uit. De gegevens voor aankom
sten en overnachtingen van verbtijfstoerisme in commerciëte togiesvormen worden verzametd 
door het NIS. Het N IS baseert zich hiervoor op de gegevens die worden aangeteverd door de 
immobitiënkantoren (voor togiesuitbaters die toeristisch verhuren bestaat een informatieplicht 
naar het NIS). Het probleem stett zich echter dat heet wat vakantiewoningen rechtstreeks, 
d.w.z. zonder tussenkomst van een kantoor, worden verhuurd. Deze overnachtingen worden 
dus niet geregistreerd door het NIS. De gegevens waarop deze indicator is gebaseerd, zijn dan 
ook gecorrigeerde NIS-cijfers die ook rekening houden met de directe verhuur van vakantie
woningen.

WAT Z !JN  DE R ESU LT A T EN ?
Tussen 1996 en 2003 is het aantal overnachtingen in de kustgemeenten echter gedaald 
met 1,2 % . De dating van het aantat overnachtingen is te wijten aan de sterke daling van de 
gemiddelde verblijfsduur van de verbtijfstoeristen in commerciëte togiesvormen gedurende de 
periode 1996-2003: van gemiddeld 6,2 naar 5,1 nachten perverbtijf per persoon. De dating van 
de gemiddelde verblijfsduur toont aan dat de kust een grotere aantrekkingskracht heeft ats 
korte vakantiebestemming dan ats vakantieoord voor een langere periode. [Grafiek 1 )

Uit de evolutie van de GINI-coëfficiënt, die de spreiding weergeeft, kan worden afgeleid dat 
het toerisme aan de kust de laatste jaren meer over het jaar gespreid is. Een gelijkmatigere 
spreiding van het verbtijfstoerisme in commerciëte togiesvorm over het hete jaar komt de duur
zame ontwikketing ten goede. Heel veel acties in verband met het kusttoerisme tzowet product
ontwikkeling ats marketing) waren dan ook gericht op het verbreden van het seizoen.

WAT VOOR DE TOEKOM ST?
Commerciëte togiesvormen zijn van belang omdat ze iedereen in de gelegenheid stelten om voor 
kortere perioden vakantie te nemen aan de kust [vb. verblijf in hotel, op camping). Ze genereren 
een hogere bezettingsgraad dan het tweedeverblijfsaanbod en realiseren een efficiënter 
gebruik van de ruimte. Het in stand houden van de aankomsten en overnachtingen in 
commerciële togiesvormen vormt dan ook een uitdaging voor het kustbeteid. Naast geschikte 
marketinginitiatieven is in dit verband ook een instandhoudingsbeteid van het bestaande aanbod 
aan commerciëte togiesvormen noodzaketijk.
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^  W A A R  W tL L E N  W E  N A A R  T O E ?

De duurzam e ontwikkeling van de kust wordt ondersteund door het behoud of versterken  
van een cuttureet kapitaat dat eigen is aan de kust en een stijging van de kwatiteit van de 
sociate omgeving. Een sterk sociaal w eefse l komt de sam enleving ten goede. Een eigen 
cutturee! kapitaal zal niet enkel de bevolking ten goede komen, m aar werkt bovendien 
ondersteunend voor het toerism e. Bij een duurzame ontwikkeling van de kustregio dient 
gestreefd te worden naar gelijkheid van kansen en de bestrijding van alle vorm en van 
sociale uitsluiting en arm oede.

W A A R  ST A A N  W E  V AN D A A G  DE D A G ?

De kustregio wordt gekenmerkt door een verstoring van het sociaat ktimaat. Door de 
vele tweede verblijven die een groot deel van het jaa r leeg staan, stijgt de kans dat de 
inwoners geïsoleerd en naast e lkaar leven; m aar ook in wijken met perm anente bewoning 
is de sociate cohesie niet optimaal. Vooral ouderen die op latere leeftijd naar de kust 
verhuizen en hun sociaal netwerk achterlaten, vereenzam en.

Ook het groot aantat 'gestrande armen' - kenmerkend voor de kuststeden - hebben 
hun effect op het sociaat ktimaat. De arm oede aan de kust blijft vaak verdoken door het 
hoge aantal tweede verblijven, het hoge gem iddelde kadastraal inkomen, m aar ook door 
de anonim iteit in de drukke toeristische periodes. Ook in het hinterland, vnl. agrarische 
gebieden, is er verdoken arm oede. Het gem iddelde landbouwinkom en is de laatste jaren 
door de groeiende prijzenconcurrentie op verschillende markten en de dalende Europese 
subsidies niet gestegen.

Een ander nefast effect van de stijgende vraag naar tweede verblijven en m eer ruim te is 
de toenemende druk op het cuttureet kapitaat aan de kust. Deze druk heeft zijn w eerslag  
op de degradatie van historische gebouwen en monumenten.



W AT K U N N E N  W E  D O EN ?

Met het oog op een duurzame kustregio moet er aandacht worden besteed aan het 
verbreden van het sociaat weefseL Dit kan door bij alle activiteiten system atisch te 
onderzoeken wat mogelijk is om de sociale cohesie te versterken. We moeten streven naar 
wijken w aar de sociale mix zoveel mogelijk hersteld wordt en de bewoners betrekken bij 
het ontwikkelen van 'hun' wijk zodat de sociale isolatie doorbroken wordt. Persoonlijke 
betrokkenheid in een vereniging of organisatie bevordert de sociale integratie.

Een buurtdienst, actief buurtwerk en sam en met de bewoners op zoek gaan naar 
ontm oetingsmogelijkheden kunnen hierbij helpen. De participatie van de bewoners wordt 
niet noodzakelijk bevorderd door een veelheid aan toeristische evenem enten. De d ienst
verlening en de gezelligheid van verenigingen optim aliseren, kan al helpen om bewoners 
te motiveren tot participatie en bijgevolg tot betrokkenheid.

Armoede en uitsluiting worden het best bestreden door een duurzame tewerksteHing
die toegankelijk is voor iedereen. Niet enkel het hoger inkomen is belangrijk, m aar ook 
het sociaal, netwerk dat een baan met zich meebrengt. Door aangepaste jobs te creëren in 
de sfeer van sociale tewerkstelling en d ienstenwerkgelegenheid, kunnen werkloosheid en 
arm oede dalen. De arm oede die som s heerst op het platteland is sterk verspreid w aardoor 
het m oeilijk is om algem ene m aatregelen te nemen. H ier kan eventueel een aangepast 
sociale beleid via gerichte program m a's soe laas brengen.

De kust met haar unieke historiek heeft een grote m aatschappelijke relevantie. Daarom 
is het van belang om spaarzaam  om te gaan met deze zeldzame getuigen en te trach 
ten ze voor de toekomst te bewaren. Een krachtig doorgezette beschermingspoUtiek 
btijft noodzaketijk. Bij de verder bescherm ing van het m aritiem e erfgoed kunnen de 
econom ische en toeristische factoren in rekening worden gebracht m aar ze mogen geen 
doorslaggevende rol spelen. E r  moet gestreefd worden naar een kwalitatieve inhoudelijke 
invulling met respect voor het behoud van de erfgoedwaarden.

ï i



f N K O M E N M F A N N I N C

in de periode 7994-2002 is de verhouding tussen hef hoogsfe en hef faagsfe 
gemiddeide inkomen voorde voüedige kustzone iichf gestegen fvan 7,77 naar 7,737. 
Wet is de dah'ng van de mkomensspannmg van het hinferiand f- 0,067 die ervoor zorgt 
dat de inkomensspanning voor de voMedige kustzone siechts beperkt is foegeno- 
men +̂ 0,027, ondanks de sftjging van de inkomensspanning voor de kustgem eenten 
f+ 0,087. Voorai vanaf 7998 wordt deze trend zeer duideiijk; de inkomenspanning 
daaif in het hinferiand terwiji deze voor de kustgem eenten juist toeneemt.

WAAROM DEZE INDICATOR?
De indicator inkomensspanning geeft de segregatie aan tussen de relatief rijke en arme bevotkingsgroe- 
pen. De kloof tussen beide, op basis van het inkomen, kan hiermee aangeduid worden. Door het regelmatig 
meten van deze indicator kan nagegaan worden in hoeverre die kloof toe- of afneemt.

WAT ZEGT DEZE INDICATOR?
De inkomensspanning geeft de verhouding van het hoogst gemiddeld inkomen ten opzichte van het 
laagst gemiddeld inkomen. Het gaat hierbij om het gemiddeld inkomen per aangifte tussen 20% van de 
[statistische) sectoren met de hoogste gemiddelde inkomens en 20% van de sectoren met de laagste 
gemiddetde inkomens. Een inkomensspanning met een waarde gelijk aan 1 betekent dus dat er geen 
verschil is tussen de 20% hoogste inkomens en de 20 %  laagste inkomens. Hoe verder de waarde van 
1 komt te Liggen, hoe groter het verschik in inkomen tussen beide groepen. Een inkomensspanning met 
een waarde dicht bij 1 wijst niet noodzakelijk naar een wenselijke situatie, een kteine inkomensspanning 
kan immers zówet verkregen worden als alle inkomens laag of alle inkomens hoog zijn. In de praktijk is 
er geen specifieke streefwaarde voor de inkomensspanning.

WAT Z IJN  DE RESULTATEN?
In de periode 1994-2002 is de inkomensspanning voor de volledige kustzone ticht gestegen [van 1,71 
naar 1,731. Concreet betekent dit dat de kloof tussen de 20 %  hoogste inkomens en de 20 %  laagste 
inkomens in deze periode ticht toegenomen is. Deze toename in de inkomensspanning verliep echter 
niet Lineair. Van 1994 tot 1997 was er een daling (van 1,71 naar 1,601. !n 1998 nam de inkomensspanning 
ptots toe en steeg de waarde opnieuw van 1,60 tot 1,70. Tot 2000 is er opnieuw een daling zichtbaar 
[tot 1,671 die zich vanaf 2001 weer ombuigt om in 2002 de hoogste waarde voor de vottedige periode te 
bereiken [1,731.

De indicator is bovendien ook niet voor de vottedige kustzone op dezetfde wijze geëvolueerd. De 
inkomensspanning voor het hintertand is in de hete periode 1998-2002 steeds tager dan die voor de 
kustgemeenten. Ook topen de inkomensspanningen voor beide gebieden steeds verder uiteen. Vooraf 
vanaf 1998 wordt deze trend zeer duidelijk: de inkomenspanning daatt in het hintertand terwijt deze voor 
de kustgemeenten juist toeneemt. Vanaf 2001 is er een stijging voor beide gebieden maar btijft er een 
verschit in inkomensspanning bestaan. Concreet betekent dit dat het verschit tussen de hinterlandge- 
meenten en de kustgemeentes steeds groter btijkt te worden. Het is de dating van de inkomensspanning 
van het hinterland [- 0,06] die ervoor zorgt dat de inkomensspanning voor de vottedige kustzone stechts 
beperkt is toegenomen [+ 0,02), ondanks de stijging van de inkomensspanning voor de kustgemeenten 
[+0.08I.

De betere verhouding tussen de 20 %  hoogste en de 20 %  laagste inkomensgroepen in het hintertand 
houdt verband met andere indicatoren. Ook wat de werkloosheidsgraad betreft, scoort het hinterland 
bijvoorbeeld over de hete lijn beter dan de kustgemeenten. En sinds 2001 neemt de werkloosheid voor 
de kustgemeenten [+ 0,6) sneller toe dan voor het hinterland [+ 0,4). Aangezien werkloosheid en inko
mensverwerving ontosmaketijk met etkaar verbonden zijn, is het niet vreemd dat de inkomensspan
ning sneller stijgt daar waar de werkloosheidsgraad toeneemt. Een ongelijke verdeling van het inkomen 
hoeft niet noodzakelijk tot armoede of bestaansonzekerheid te teiden. Maar het is wet zo dat de laagste 
inkomensgroepen onder de armoedegrens dreigen te vallen, zeker wanneer hun aandeel in het totale 
inkomen afneemt.

Een opmerketijk jaar is 1998: de inkomensspanning neemt daar plots een sprong. Deze sprong wordt 
veroorzaakt door de toename van de inkomensspanning van het hinterland [Grafiek 1). Dit is het gevolg 
van een dating van de laagste inkomens in combinatie met een stijging van de hoogste inkomensgroep 
[Grafiek 2). Eventuele verklaringen voor beide fenomenen zijn terug te vinden inde landbouwsector [1 ). 
De daling van de inkomens in het hintertand kan deels verklaard worden door de moeitijkheden in de 
varkenssector en de dioxinecrisis. Daarentegen was 1998 een uitstekend jaar voor de aardappelboeren, 
die voornametijk in West-Vtaanderen terug te vinden zijn, wat de toename van de inkomens zou kunnen 
verktaren.

De toename van de inkomensspanning in de kustgemeenten is te wijten aan een snellere inkomensstijging 
bij de hogere inkomensgroepen dan bij de laagste inkomensgroepen [Grafiek 2). Het gemiddeld inkomen 
van deze laatsten blijft nagenoeg op hetzelfde niveau of kent stechts een lichte stijging.

WAT VOOR DE TOEKOMST?
Armoedebestrijding is niet eenvoudig. Een gezin dat in armoede verkeert, wordt namelijk niet enkel 
gekenmerkt door een gebrek aan financiële middelen, ook andere levensdomeinen - zoats opleiding, 
gezondheid, huisvesting - hangen nauw samen met de armoedeproblematiek. Bovendien is het niet 
steeds eenvoudig de oorzaak van de armoedesituatie vast te stellen: is het een gebrek aan een voldoen
de inkomen dat leidt tot barre leefomstandigheden en een zwakkere gezondheid? Of is het de slechte 
gezondheid die de kansen op tewerkstetling en het verwerven van een votwaardig inkomen in de weg 
staat? Wat er ook van zij, één zaak staat vast: een gebrek aan een afdoend inkomen is hoe dan ook 
nefast. De strijd tegen armoede en sociale uitsluiting veronderstelt dan ook een geïntegreerde aanpak 
op diverse levensdomeinen en beleidsniveaus.

V/?//W, V/aamse reg/ona/e /n^/caforen, a/</e//ng p/ann/ny en sfaf/sf/e% FOOO
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Sinds ?977 wordt de bebouwing van de kustzone stapsgewijze gei'nventariseerd. 
Deze inventaris is b;)'na voüedig voitoofd voor de kustgem eenten. De verhouding 
tussen het aantai geïnventariseerde items en het aantat bescherm de m onum enten 
in de kustzone is gemiddeid 7<5 %. Deze inventaris kan gebruikt worden bij de 
uitbouw van een duurzaam iokaai erfgoedbeieid door de gem eenten.

-> WAAROM DEZE INDiCATOR?
De inventaris beantwoordt aart vier doelen. Ten eerste vormt hij het uitgangspunt voor het 
opstegen van de Lijsten van te beschermen monumenten, stads- en dorpsgezichten. Vervolgens 
is hij een hulpmiddel, voor het gemeentelijk beleid betreffende het architecturaal, patrimonium. 
De inventaris is ook een gids voor de architectuur in de streek. En ten slotte vormt hij het uit
gangspunt voor verder wetenschappelijk onderzoek. Door de systematische doorlichting van de 
aanwezige bebouwing wordt een breed kader gecreëerd voor het beschermingsbeleid.

WAT ZEGT DEZE INDICATOR?
De Afdeling Monumenten en Landschappen van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
werkt sinds 1975 aan een systematische prospectie en beschrijving van het bouwkundig erfgoed 
in heel Vlaanderen. De werkwijze bij het opstellen van de inventarisatie bestaat uit verschillende 
stappen. Veldwerk vormt de basis voor de opname van een bepaald pand; archivalisch en 
bibliografisch onderzoek gebeurt ter aanvulling van de typeringen, teneinde de belangrijk
ste gebouwen in hun context te situeren en eventueel hun vroegere functie en evolutie te 
belichten.

WAT ZUN  DE RESULTA TEN ?
In de kustzone zijn de inventarisactiviteiten gespreid over een vrij lange periode en is de wijze 
van verwerking van de gegevens geëvolueerd. In de periode 1977-1980 werd er gewerkt aan 
de inventarisatie van het arrondissement Veurne [De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Veurne en 
Alveringeml. In 1982 werden deze gegevens gepubliceerd in deel 8 van de reeks "Bouwen door 
de eeuwen heen - Inventaris van het cultuurbezit in België". Vervolgens werd gewerkt in het 
arrondissement Oostende.

Sinds 2000 is er in de provincie West-Vlaanderen een inhaalbeweging bezig om de opgelo
pen achterstand tegenover de andere provincies in te halen. Hierbij werd in eerste instantie 
aandacht besteed aan de kustgemeenten, gelet op de grote druk van de immobiliënsector op 
het erfgoed. In de periode 2000-2004 werd de inventarisatie van de gemeenten Lo-Reninge, 
Diksmuide, Middelkerke, Gistel, Oudenburg, Zuienkerke, Blankenberge, Knokke-Heist en 
Damme voltooid. Ook werd een actualisatie doorgevoerd van de inmiddels verouderde gegevens 
van de gemeente Oostende. Momenteel wordt de inventaris van de gemeenten Jabbeke en 
Zeebrugge afgerond. Alleen de actualisatie en publicatie van de inventarissen van de gemeen
ten De Haan en Bredene ontbreken nog.
De verhouding tussen het aantal geïnventariseerde items en het aantal beschermingen voor 
de kustzone is gemiddeld ca. 16 %  [voor heel Vlaanderen bedraagt dit 12 à 14 %). De realisatie 
van beschermingen in de kustzone blijkt in de loop van de voorbije 30 jaar geen constante te 
vertonen en is sterk afhankelijk van het beschermingsbeleid van de verantwoordelijke minister. 
De laatste legislaturen waren bijzonder gunstig voor het beschermingsbeleid. Hierdoor werd de 
administratie in staat gesteld de gerealiseerde inventarisatiecampagne onmiddellijk te laten 
volgen door een selectie van beschermingen. Dit verklaart de realisatie van de aanzienlijke 
hoeveelheid beschermingen van monumenten in de kuststreek tijdens de afgelopen jaren.

WAT VOOR DE TO EK O M ST?
Het zichtbaar en toegankelijk maken van het inventariswerk in de vorm van publicatie en op 
het internet is van groot belang om de publieke opinie te overtuigen van de aanwezigheid van 
architecturaal erfgoed in de kustzone, ondanks de systematische afbraakwoede van de laatste 
decennia. Door de steeds toenemende schaarste aan open ruimte aan de kust komt het reste
rende erfgoed steeds meer onder druk te staan. Daarenboven verplaatst deze druk naar het 
hinterland. Door de ruime verspreiding van de inventarisgegevens zijn de plaatselijke besturen 
goed ingelicht over de waarde van het patrimonium op hun grondgebied, wat een aansporing 
moet zijn tot het voeren van een lokaal erfgoedbeieid.



T R E N D +/- AMteMr Gccssens
fUN; ^fdeLng Rohm ^ 5 ? - Vlaanderen, 
ce! Monumenten en Landschappen; 

L ec to r tJnda Van Sandvoor:
fDocent gaschæden^ van de bouwkunst 
?̂n monufnentenzorg. (̂ &enfj

Kaart ï  Inventaris bontvhnndig erfgoed voor de buitzone

!NVENTAR!SAT!E BOUWKUNDtG ERFGOED

0 5 10 20km 1_<__<__i__!__!__!__i__I

Kaart 2 Besehibbaarheid van de inventaris boMtvhnndig 
erfgoed via pnMieatie en website

^)NVENTAR)SAT!E BOUWKUNDiG ERFGOED ^
H H lnboekvorm1985

H * )n pdf

H H Pdf in voorbereiding
Geenpubticatie
Beschikbaar via de website:
www.monumenten.vtaanderen.be

Tabc) i  Aantai beschermde items t.o.u. aanta! item s in de 
inventaris in de hnstzone (stand van zahen 200$)

w w w f a w

A(vennqem 4? 3?4
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Bredene 2 777

30
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7 7 723
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G<sfe7 32 773
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Knokke-He<s( 3? 644
Kokst/de 22 740
Lo-Rerxnqe 59 308
M<dde77<er7(e 45 433
Meuwpoorf 2? 8?
Oostende 758 7082
Oudenburg 27 755
Veurne 748 452
Zeebrugge 3
Zutenker^e 3P 273
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3. VERBETERING VAN HET 
MJLJEU EN DE NATUUR
^  O P P E R V L A K T E  BE SC H ER M D  GEBtED 

K W A H T E tT  STRANDWATER  
RESTAFVAL
O L tEV E R V U tU N G  OP ZEE

^  C O M M E R O Ë L E  VtSSTOCKS  B !NNEN  V E t U G E  
R E F E R E N T iE W A A R D E N
O P P E R V L A K T E  KUSTEtGEN  HABiTAT*
V E R K E E R S tN T E N S tT E tT *

Deze indicatoren worden in een ander hoofdstuk besproken.



VERBETERING VAN HET MILIEU 
EN DE NATUUR

W A A R  W tL L E N  W E  N A A R  T O E ?

!n een leefbare en aantrekkelijke omgeving en een gezond milieu kunnen mens en 
natuur zich op een duurzame wijze optimaal ontplooien. E r  is een beperking in het 
gebruik van het milieu en de natuur met het oog op het behoud van de natuurlijke rijkdom 
men. E r  wordt rationeel omgesprongen met het ruim te en m ilieukapitaal - zoals water, 
grondstoffen en brandstoffen - door besparingen, efficiëntieverbeteringen en het gebruik 
van hernieuwbare goederen. De nodige aandacht wordt besteed aan de kwaliteit van het 
leefm ilieu door het verm ijden van verontreiniging (lucht, water, bodem, hinder...). Ook de 
bevordering van de kwaliteit van groen- en natuurvoorzieningen (biodiversiteit) staat hier 
centraal.

W A A R  ST A A N  W E  V AN D A A G  DE D AG ?

De kustzone is een deel van een groter ecosysteem  met een duidelijke relatie tot het 
achterland en de zee. Door de invloed van de m ens op het kustecosysteem  ontbreken 
e r aan onze kust grote, uitgestrekte gebieden van ongerepte natuur. In de loop van de 
twintigste eeuw verdween im m ers ongeveer de helft van het duinenareaal onder gebou
wen, wegen en tuinen. Dit leidde tot een verhoogde druk op kwetsbare soorten door het 
verlies en een extreme versnippering van hun habitat.

De toenemende vraag naar vis en visserijproducten zorgt voor een verhoogde druk op 
de visstocks en heeft geleid tot overbevissing, waardoor vissoorten achteruitgaan of zelfs 
dreigen te verdwijnen. De visserij heeft niet a lleen  een ongunstige invloed op com m erciële 
vissoorten m aar ook op het m ariene m ilieu en de m ariene biodiversiteit in ru im ere zin.

Ook de stranden die deel uitmaken van dit ecosysteem verliezen vaak hun natuur
functie als gevolg van het groeiend aantal gebruikers. Afval van verschillende bronnen 
zoals de scheepvaart, visserij en toerism e komt op de stranden en in zee terecht en heeft 
een invloed op de kwaliteit van het zeewater, de beleving voor toerism e en op het d ieren
leven.

De kwaliteit van het zeewater wordt zowel langs zeezijde als langs landzijde beïn
vloed. Op zee worden e r op regelm atige basis olievlekken gesignaleerd in de buurt van 
vaarroutes. Deze olie veroorzaakt ernstige schade aan a llerle i zeeleven. Toch zijn e r in de 
havens reeds verschillende initiatieven voor het opvangen van afvalstoffen van de scheep 
vaart. Het m ariene milieu wordt geconfronteerd met verschillende m ilieuproblem en zoals 
de toevoer van gevaarlijke stoffen, overbevissing en verlies aan biodiversiteit. Langs land
zijde wordt het strandw ater vervuild door de instroom van verontreinigd oppervlaktewater 
[al dan niet vanuit havens) en de instroom van ongezuiverd afvalw ater bij hevige neerslag 
[overstortwerking). Ook hier zijn er in de voorbije jaren grote inspanningen geleverd voor 
de realisatie van de waterzuiveringsin frastructuur aan de kust.



W AT K U N N E N  W E  D O EN ?

Het m ariene ecosysteem  staat onder druk van allerle i vorm en van vervuiling en m ense
lijke activiteiten die at dan niet met e lkaar in conflict treden. Het komt er dus op aan om die 
activiteiten zo te beheren dat ze verenigbaar blijven met de bescherm ing en het duurzame 
gebruik van het m ariene milieu. Ook een verdere bewustmaking van aHe betrokkene is 
noodzaketijk.

Om de kwaliteit van het strandwater te verbeteren is het belangrijk om te streven naar 
een gtobate benadering van het probteem. Aandacht voor nutriëntenafspoeling, een m eer 
planm atige aanpak van de waterzuivering die uitgaat van een doorgedreven scheiding 
van afvalwater en hem elw ater en een betere coördinatie van de inspanningen binnen het 
integraal waterbeleid , vorm en noodzakelijke voorwaarden om de doelstellingen te halen. 
Ook in het afvalbeteid is er nood aan een geïntegreerde aanpak. Via een optimale instru 
mentenm ix van sensib ilisatie, duidelijke informatie en com municatie, het aanbieden van 
faciliteiten, tarifering en handhaving kan de hoeveelheid afval dalen.

De bescherming en beheer van bepaalde unieke strand-, duin- en poldergebieden is 
noodzakelijk voor het behoud van specifieke vegetaties en diersoorten. Bepaalde 
gebieden moeten een hoofdfunctie natuur krijgen w aa r op specifieke plaatsen enkel 
zachte recreatievorm en zoats wandelen en natuurobservatie mogelijk zijn. W anneer de 
natuurfunctie verweven is met andere functies moet er gestreefd worden naar een goede 
integratie van natuurbehoud, recreatie- landbouw- of bosbouwactiviteiten, waterw inning 
en m ilitaire activiteiten met de natuurlijke kwaliteiten van het gebied.

in een beleid over duurzame visserij moet er gesproken worden over een aangepast 
management die een grote tijdsspanne omvat én waarbij het hete ecosysteem betrok
ken wordt. Verregaande econom ische en ecologische monitoring en controle moeten er 
op toezien dat de maxim ale draagkracht van de visstocks niet verder overschreden wordt 
en dat stocks zich kunnen herstellen. W anneer e r m aatregelen worden genomen, moeten 
die rekening houden met de biologische positie van het visbestand en de econom ische 
positie van de visserij.

Ï9



OPPERVLAKTE BESCHERMD 
GEBIED

De bescherm ing van natuurgebieden biedt een garantie tegen ondoordachte 
veranderingen in iandgebruik, activiteiten die de natuurw aarde zouden kunnen 
verminderen en voor het behoud en de versterking van ecosystemen. De kustzone 
omvat 4.7P0 ha m et de status van Ramsargebied, 77.P32 ha van de kustregio 
vatten onder de bescherm ing van de vogeirichttijn en 8,667 ha is bescherm  door 
de Habitatrichtii/n. in de kustzone beheren de Viaamse natuurreservaten een 
opperviakte die ongeveer dubbei zo groot is ats de erkende natuurreservaten 
f7.358 ha t.o.v. 658 haA

WAAROM  D EZE tND ICATO R?
De bescherming van de biodiversiteit, de natuur en de landschappen is zówet op regionaal, 
nationaal ats internationaal vlak een belangrijke doelstelling die kan worden gerealiseerd door 
het aanduiden van (wettelijk! beschermde gebieden. Deze bescherming biedt een garantie te
gen ondoordachte veranderingen in Landgebruik, menselijke activiteiten die de natuurwaarde 
zouden kunnen verminderen en voor het behoud en de versterking van ecosystemen.

WAT ZEGT D EZE [ND iCATO R?
De indicator drukt de jaarlijkse evolutie van de totale oppervlakte beschermd gebied in de 
kustzone uit. Daaronder vallen de gebieden die door een van de volgende regionale, Europese 
of internationale [wettelijkel bepalingen beschermd worden: de Vlaamse en erkende Natuur
reservaten, Vogelrichtlijngebieden, Habitatrichtlijngebieden, Ramsar-gebieden.

De indicator wordt berekend als een som (cumulatieve oppervlakte], omdat er een 
overlapping tussen de beschermingen kan optreden. Bij overlapping kan er een 
verlies aan informatie optreden, vb. door een toename van de oppervlakte aan natuur
reservaten die allemaal binnen een Vogelrichtlijngebied gelegen zijn. Indien alleen de 
totale oppervlakte van de verschillende beschermingsniveaus in rekening zou worden 
gebracht, zou er geen toename worden vastgesteld.

WAT Z !JN  DE R ESU LT A T EN ?
Een belangrijke internationale aanzet tot het beschermen van (waterrijke! gebieden was het 
Verdrag van Ram sar in 1971. Dit verdrag had tot doel soorten die aan waterrijke biotopen 
gebonden zijn betere overlevingskansen te bieden door het afbakenen, beschermen en duur
zaam exploiteren van de zogenaamde "wetlands De kustzone omvat 4.790 ha met de status 
van Ramsargebied.

Ook de Europese Commissie besteedt in haar milieubeleid veel aandacht aan de bescherming 
van de soorten en habitat, onder andere door de Vogel- en de Habitatrichtlijn. De Vogelrichtlijn 
[1979] heeft als algemene doelstelling de bescherming van in het wild levende vogelsoorten 
en hun leefgebied. In de kustzone valt 17.932 ha onder de bescherming van deze richtlijn. De 
Habitatrichtlijn 119921 richt zich voornamelijk op het instandhouden van de fauna en de flora en 
hun habitat. In 2001 steeg de oppervlakte beschermd gebied door deze richtlijn van 3.958 naar 
8.667 ha.

Op nationaal niveau dateert de eerste belangrijke reeks aankopen van kustduinen voor 
natuurbehoud van de periode 1956-1965, met de aanleg van het Staatsnatuurreser- 
vaat De Westhoek in De Panne [ruim 346 hal. In de periode 1965-1997 bedroeg het ge
middelde aankooptempo slechts 5,5 ha per jaar. De duinaankoop verliep erg erratisch. 
Wanneer de gelegenheid zich voordeed, werd een vrij groot "blok" aangekocht. Sinds de 
invoering van het verwervingsinstrument voor maritiem duingebied in 1998 werden 480 ha kust
duinen aangekocht. Het gemiddelde aankooptempo is aanzienlijk opgedreven tot 69 ha/jaar.

De totale oppervlakte van de Vlaamse natuurreservaten in de kustzone is gestegen met 801 
ha ten opzichte van 1998. Ook de erkende natuurreservaten kennen een stijging voor dezelfde 
periode, met 360 ha. De Vlaamse natuurreservaten hebben een oppervlakte die ongeveer 
dubbel zo groot is als het aandeel erkende natuurreservaten (1.358 ha t.o.v. 658 ha). 
Opvallend hierbij is dat de bescherming in de kustgemeenten vooralgebeurt in de vorm van Vlaamse 
natuurreservaten (82 % ], in tegenstelling tot de erkende natuurreservaten (13 % ). De 
bescherming van schorren en duinen is dus duidelijk een gevolg van de inspanningen van de 
Vlaamse overheid. De hoge kosten voor de verwerving van terreinen in de kustgemeentes liggen 
vermoedelijk aan de basis van het lage aandeel erkende reservaten.

WAT VOOR DE TO EKO M ST?
Aangezien zowel de Vlaamse als de erkende natuurreservaten over specifieke beheers- en 
monitoringinstrumenten beschikken, wordt er een effectieve bescherming van natuurwaarden 
geïnduceerd. Ook.voor open ruimte die niet planmatig beschermd is (gelegen in habitat- en 
vogelrichtlijnen maar geen reservaat! zouden deze specifieke beheers- en monitoringdoelstel- 
lingen moeten gelden, wat vaak niet het geval is.
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KWALITEIT STRAND WATER

in 2004 voideed 25,6 % yan de onderzochte m eetpiaafsen van de badzones aan de 
kust aan de Europese streefw aarde. Dit is een hete yerbetering t.o.y. 2003.- toen 
yoideed m aar 75,4 % aan de streefwaarden. Wat betreft de Europese fverpiichtej 
minimumnorm scoren ai de badsteden dan weer zeer goed. in 2003 werd zeifs 
700 % gehaaid, in 2004 voidoei 97,4 % van de badzones aan deze norm.

WAAROM  D EZE tND)CATOR?
De begeving van de zee heeft, naast het visuele aspect, voorat te maken met de mogelijkheden 
tot zwemmen en pootjebaden. De kwatiteit van het zeewater is van groot belang om de burger te 
beschermen tegen de risico's van baden in vervuild water. Omdat wateren zich niet houden aan 
bestuurlijke en poiitieke grenzen en ook de effecten van verontreiniging op deze wateren dit niet 
doen, werd er op Europees niveau een richtlijn betreffende de zwemwaterkwaliteit uitgewerkt.

WAT ZEGT D EZE tND ICATOR?
De indicator 'strandwaterkwaliteit' wordt gedefinieerd ats het percentage van de bemonsterde 
zwemzones aan de Vbam se kust die voldoen aan de Europese normen betreffende de 
bacteriologische kwaliteit van zwemwater opgenomen in de Europese Kaderrichtlijn [76/160/ 
EEG], Deze richtlijn van 1976 omschrijft twee normen: een imperatieve minimumnorm w aar
aan alle Europese zwemzones tegen 1986, 10 jaar na kennisgeving van de richtlijn, dienden 
te voldoen, en een streef- of richtwaarde die aangeeft dat Europa streeft naar een verbeterde 
zwemwaterkwatiteit.

De indicator wordt gedefinieerd als het percentage van de zwemzones per gemeente die voldoen 
aan de Europese richtwaarde betreffende de bacteriotogische kwaliteit van het zwemwater. Om 
deze indicator te bepalen, meet de Vlaamse Milieumaatschappij, in opdracht van de Vlaamse 
Gezondheidsinspectie, naast een aantal fysieke en chemische parameters ook of er kiemen in 
het water aanwezig zijn die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van de baders. Van april 
tot september worden de 39 badzones aan de kust eenmaaL tot tweemaaf per week bemonsterd. 
Wanneer de imperatieve norm voor ten minste één van de gemeten parameters overschreden 
wordt, treedt een "verscherpt controleprogramma " in werking.

WAT Z U N  DE R ESU LT A T EN ?
in 2004 voldeed 25,6 %  van de onderzochte meetplaatsen van de badzones aan de kust aan de 
Europese streefwaarde. Dit is een hele verbetering t.o.v. 2003: toen voldeed maar 15,A %  aan 
de streefwaarden. Toch ligt Vlaanderen nog een ftink stuk onder het Europese gemiddelde van
88,5 % . Wat de Europese [verplichte] minimumnorm betreft, scoren aHe badsteden dan weer 
zeer goed. In 2003 werd zelfs 100 %  gehaatd. In 2004 voldeed 97,4 %  van de badzones aan deze 
norm.

Dat VLaanderen de strengste Europese normen of streefwaarden moeilijk haalt, heeft veef te 
maken met de instroom van verontreinigd oppervlaktewater, o.a. via de IJzer, het kanaaL Gent- 
Oostende, de Blankenbergse Vaart en het Leopoldkanaal. Daarbij komt dat de aanwezigheid 
van paarden, honden en vogels op het strand, het gebrek aan sanitaire voorzieningen en de 
weersomstandigheden [felle neerslag] een negatieve rol kunnen spelen.

WAT VOOR DE TO EK O M ST?
Sinds 2000 zijn er, op initiatief van de Europese Commissie, onderhandelingen gestart om de 
Europese zwemwaterrichtlijn van 1976 te herzien. De nieuwe richtlijn wordt verwacht in de toop 
van 2005 of de eerste hetft van 2006. Deze nieuwe richtlijn zat bepalingen vastleggen voor de 
controle en de indeling van de zwemwaterkwaliteit, het beheer van de zwemwaterkwatiteit en 
het verstrekken van informatie over de zwemwaterkwatiteit aan het publiek. Het doet van de 
richtlijn is het behoud, de bescherming en de verbetering van de milieukwaliteit en de bescher
ming van de gezondheid van de mens.
Een verbetering van de zwemwaterkwaliteit heeft hoe dan ook in eerste instantie een positief 
effect op het vlak van de gezondheid. Daarnaast draagt ze bij tot een positief imago op het vtak 
van milieu en toerisme.



T R E N D +/- Marfm Verd/eve^ 
fVMMJ

L^c^r D/rk WiMemeersch
M aamse gezondheids/nspecf/ej

CrafMh ï ProcentMcIc verdeHng van de onderzochte m eetpïaatsen  
vnn de badzones opgedee!d per hnitgem eente; toetsing  
non de minintMmnoywen en rïchtnortnen, 1990-2004

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

r  LEGENDE 1
—

E m 3



RESTAFVAL
De gem eenten in de kustzone hebben ai een iange weg afgetegd inzake de reductie 
van bef resfafvaf. in 7994 produceerde de kustzone gemiddeid 462 kg resfafvai/ 
inwoner tegenover 244 kg resfafva i/inwoner in 2004. De gem eenten in hef hinferfand 
produceren gemiddeid 772 kg resfafvai/inwoner en de kustgem eenten gemiddeid 
37 7 kg / inwoner in 2004. Om de invfoed van hef toerism e op de afvafproductie 
enigszins in rekening te brengen, kri/'gen de kustgem eenten correcfiefacforen 
foebedeetd. De correcfiefacforen aiieen voisfaan echter niet om aan de 
vooropgesfeide doeisfeiiingen te beantwoorden.

WAAROM DEZE iNDtCATOR?
Grote hoeveelheden restafval moeten worden opgehaald en verwerkt. De uiteindelijke verwijdering 
van deze afvalstoffen [verbranden of storten) heeft een grote impact op het milieu: verlies van 
grondstoffen en energie, emissies naar bodem, water en Lucht, ruimtebeslag. Een van de doelstel
lingen van het afvalstoffenbeleid is de totale hoeveelheid te storten of te verbranden afval te beper
ken. Dit kan door zoveel. mogelijk afvat te voorkomen of selectief in te zamelen met het oog op het 
hergebruiken, composteren of recycleren.

-> WAT ZEGT DEZE !ND!CATOR?
De indicator drukt de hoeveelheid restafval uit die verbrand of gestort wordt per inwoner en is 
rechtstreeks gerelateerd aan de individuele productie van afval en aan het consumptiepatroon. 
Een verminderde hoeveelheid restafval is tevens een indicatie voor afvalpreventie en selectieve 
inzameling.

Concreet wordt deze indicator gedefinieerd als de totale hoeveelheid terminaal te verwijderen huis
houdelijk afvat [= huisvuil, grofvuil, gemeentevuil, sorteerresidu van PMDI, ongeacht de inzamel- 
wijze [huis-aan-huis, containerpark...), gedeeld door het aantal inwoners per gemeente.

Het "Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen" stelt de volgende doelstellingen voorop voor het 
restafval:
-180 kg/inw op Vlaams niveau met een maximum van 220 kg/inw op gemeenteniveau in 2003;
-165 kg/inw op Vlaams niveau met een maximum van 200 kg/inw op gemeenteniveau in 2005;
-150 kg/inw op Vlaams niveau in 2007.

WAT ZiJN DE RESULTATEN?
De gemeenten in de kustzone hebben al een lange weg hebben afgelegd inzake de reductie van het 
restafval. In 1994 produceerden ze gemiddeld 462 kg restafval/inwoner tegenover 244 kg in 2004. 
Toch liggen deze cijfers nog ver boven het gemiddelde voor West-Vlaanderen [163 kg/inwoner) en 
het Vlaamse Gewest [159 kg/inwoner). Ook de streefwaarde van het Uitvoeringsplan, een maximum 
van 200 kg restafval, in 2005, is voor de meeste gemeenten in de kustzone nog veraf [Grafiek 1). 
Daarnaast blijkt ook de langetermijndoelstelling om het restafval te reduceren tot 150 kg/inw in 
2007 ver buiten bereik.

De gemeenten in het hinterland produceerden gemiddeld 172 kg restafval/inwoner in 2004. Tussen
2003 en 2004 is er een stijging van de hoeveelheid restafval te zien in het merendeel van de hinter- 
landgemeenten. Een mogelijke verklaring is dat de goedkope tarieven van de afvalzakken in deze 
gemeenten de burgers onvoldoende stimuleren om afval te vermijden of selectief in te zamelen.

De kustgemeenten hebben een verhoogde huisvuilproductie [311 kg/inwonerl als gevolg van het 
toerisme. Dit heeft als gevolg dat deze gemeenten het moeilijk hebben om de doelstellingen inzake 
preventie, selectieve inzameling en eindverwerking te bereiken. Om de invloed van het toerisme op 
de afvalproductie enigszins in rekening te brengen, krijgen de kustgemeenten correctiefactoren 
toebedeeld. Deze correctiefactor is een raming van de toeristische impact. Ondanks de correc
tiefactoren voldoen vijf kustgemeenten niet aan de vooropgestelde doelstelling van maximaal 200 
kg/inw in 2005 of 150 kg/inw in 2007.

Naast de correctiefactoren splitsen meer en meer kustgemeenten de hoeveelheid vergelijkbaar 
bedrijfsafval af dat ze inzamelen bij kleine zelfstandigen en KMO's [cafés, restaurants, bakkers,...). 
Hierdoor kunnen ze hun hoeveelheid restafval aanzienlijk doen dalen.

WAT VOOR DE TOEKOMST?
Om te voldoen aan de doelstellingen worden ervan de gemeenten en intergemeentelijke samen
werkingsverbanden in de kustzone extra inspanningen verwacht om de hoeveelheid te verwijderen 
afval te doen dalen. In het kustactieplan worden concrete acties gebundeld die de kustgemeenten 
en -intercommunales in samenwerking met OVAM uitwerken om op die manier een voldoende 
daling van de afvalproductie te verkrijgen. Zo wordt onder meer de [selectieve] inzameling geopti
maliseerd en aangepast tijdens het toeristische seizoen. Een voorbeeld hiervan is het innovatieve 
project waarbij in samenwerking met FOST Plus een 8-tal maatregelen rond verpakkingsafval 
[frequentere ophaling papier en karton, kleinere PMD-zakken, afvaleilandjes, afvalgids ...) worden 
uitgewerkt. Ook is er afgelopen zomer onderzoek gedaan naar het gedrag en de kennis inzake 
afval van de toeristen. Dit onderzoek wordt momenteel afgerond. Hieruit kunnen ook interessante 
conclusies getrokken worden voor het beleid naar de reductie van restafval.

Door de invoering van het principe "de vervuiler betaalt" [diftarl worden de burgers gestimuleerd 
om afval te voorkomen en beter te selecteren [want dit is goedkoper], De diftar wordt berekend op 
basis van de verwerkingskost van het restafval: 0,15 euro/kg restafval of 1,25 tot 1,5 euro per zak 
van 60 liter. Op deze manier wordt de verwerkingskost volledig doorgerekend aan de verbruiker.

Er zijn dus een groot aantal beleidsmaatregelen voorhanden om de hoeveelheid terminaal te 
verwijderen huishoudelijke afvalstoffen te reduceren. De gemeenten [en zeker de kustgemeen- 
teni moeten dan ook streven naar een optimale instrumentenmix van sensibilisatie, informatie, het 

' aanbieden van faciliteiten, tarifering en handhaving.
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Biankenberge !,46 342,22 234,4*
Bredene !.25 270,7! 2M.4*
De Haan !.7 325,47 ]?),d
Oe Panne !.4 40P.82 25ë,]*
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#LIÆVERVUItfN6 OP ZEE

De Noordzee vormt een b;;zonder gebied waar geen visueei waarneem bare 
operafioneie oiieiozingen z))*nfoegesfaanfMARPOL 73/78A Toch werden e r  in ^ 9 2 , 
54 oiieiozingen vasfgestefd vanuit de iucht. in 2004 werden e r m aar 24 oiieiozingen 
vastgesfeid. Ook het jaariijks geschatte oiievoiume toont een daiende tendens. 
3t<jkbaar hebben de strengere m aafregeien en hef verhoogde toezicht een positief 
effect.

WAAROM  D EZE )ND !CATO R?
België heeft een drukbevaren zeegebied met om en bij de 100 000 scheepsbewegingen elk jaar. 
Deze scheepsbewegingen zorgen voor een verhoogd risico voor olieverontreiniging omdat etk 
schip, ook als het geen olie als Lading vervoert, een zekere hoeveelheid olie, waaronder brand
stof, aan boord heeft. Olieresten kunnen daarom moedwillig overboord gepompt worden in 
geringe doch talrijke hoeveelheden, de zogenaamde 'operationele oiieiozingen'.
Naast operationele olieverontreinigingen zijn er ook accidentele olieverontreiniging. Deze doen 
zich minder frequent voor maar vormen wet. een grotere dreiging voor de kust. Accidentele 
olievervuiling is daarom niet in een monotone indicator te vatten. Vaak leidt deze soort veront
reiniging tot een vervuilde kustlijn besmeurd met olie en gestrande olievogels met ernstigere 
en grotere ecologische en economische gevolgen hebben.

WAT ZEGT D EZE [NDtCATOR?
Als gevolg van de wetgeving inzake oiieiozingen in zee trad in 1991 het programma voor 
toezichtvanuit de lucht, het Belgian Marine Environm entalControllBELMEC), in opdracht van het 
federaal departement belast met leefmilieu in werking. Een specifiek uitgerust toezichtvliegtuig 
vliegt jaarlijks 250 uren boven het Belgische zeegebied op zoek naar olieverontreiniging aan het 
zeeoppervlak. De olievlekken worden opgespoord door middel van sensoren waaronder een 
Side Looking Airborne Radar ISLAR), een infrarood en een ultraviolette camera atsook optisch 
beeldapparatuur. Het luchttoezicht werd binnen dit kader door de BMM in 2004 verder aange
vuld met een extra input via satellietbeelden. Het satellietprogramma speelt bij de BMM, binnen 
het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen, een eerste alarmeringsrol voor minerale 
olievlekken.
Via het BELM EC  programma, uitgevoerd door de Beheerseenheid van het Mathematisch Model 
van de Noordzee (BMMl, is het mogelijk een duidelijke indicatie w eer te geven van de graad van 
oliepollutie. Een statistisch onderzoek naar de graad van oliepollutie in de Belgische wateren is 
echter quasi onmogelijk. Dergelijke prestaties [opsporing van olievervuiling en identificeren van 
vervuilers) zijn tevens van groot belang als ondersteuning voor ondermeer de oliebestrijdings- 
operaties die tot de missies behoren van FOD Leefmilieu.
Van elke 'minerale' olievlek aan het zeeoppervlak wordt een schatting van het volume gemaakt. 
Dit volume wordt berekend door het olieoppervlak in kaart te brengen en de dekkingsgraad 
vast te stellen. Vervolgens wordt de dikte van de olielaag geschat op basis van kleur. Wanneer 
een schip op heterdaad betrapt wordt bij het illegaal lozen van olie, verzamelen de getrainde 
operatoren, tevens agenten van de BMM, al het bewijsmateriaal en stellen zij een PV op voor een 
gerechtelijke vervolging.

WAT Z IJN  DE R ESU LT A T EN ?
Ondanks de toename van het maritieme transport tonen de resultaten van het luchttoezicht, 
van 1992 tot en met 2004, een duidelijke dalende tendens in het jaarlijkse aantal opgespoorde 
olieverontreinigingen boven de Belgische verantwoordetijkheidszone [Grafiek 1). In 1992 
werden zo 54 oiieiozingen vastgesteld door het programma voor toezicht vanuit de lucht terwijl 
in 2004 minder dan de helft, i.e. 24, oiieiozingen werden vastgesteld. Ook het jaarlijks geschatte 
olievolume heeft een licht dalende tendens [Grafiek 2). De dalende tendens kan toegeschreven 
worden aan de strengere wetgeving en de verhoogde controles.

WAT VOOR DE TO EK O M ST?
Sinds eind 2003 is er in België een 'nultolerantie' beleid van kracht. In het kader hiervan worden 
alle op olieverontreiniging betrapte schepen vervolgd, ook als het gaat om een uiterst kleine 
olievlek. Naast deze strengere regelgeving kende ook de scheepsbouw door de jaren heen een 
steeds strengere regelgeving. Het meest gekende voorbeeld hiervan is de overgang van enkel
wandige naar dubbelwandige zeetankers. Hopelijk leidden deze en ook andere maatregelen ook 
in de toekomst tot een verdere daling van het aantal olievervuilingen.
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COMMERCJELE VIMTOCK^ BJNNEN 
VEJMGE REFERENTIEWAARDEN

Hef aanfai commerciëie vfsbestanden in de Noordzee dat binnen veiiige 
referentiewaarden zit, is iaag fmaximum 2 op 7J. in 2004 voldeden enkei scheivis 
en tong aan de cn'fen'a. 6<j haring, makreei, kabeijauw, wijting en schoi was ofwei 
de visseri/'druk te hoog, ofwei de biom assa te iaag om binnen veiiige referentie
waarden te zitten. Het duurzaam beheer van de visbestanden is een coiiecfieve 
veranfwoordeiij'kheid, waartoe aiie betrokken visserijianden soiidair m oeten 
bijdragen.

WAAROM D EZE tND ICATOR?
De toenemende vraag naar vis en visserijproducten heeft geleid tot overbevissing, waardoor 
soorten achteruitgaan of zelfs dreigen te verdwijnen. Eén van de bekendste voorbeelden is 
kabeljauw in de NW Atlantische Oceaan. De visserijactiviteiten hebben niet aHeen een directe 
impact op de mariene biodiversiteit door overmatige bevissing van de doelsoorten, maar ook 
een indirecte, door fysische verstoring van de zeebodem, door de ongewilde bijvangst van zee- 
zoogdieren, niet-commerciële vissoorten en ongewervelden, en door schade aan structuren van 
biologische oorsprong, zoals wormbedden en koraalriffen.

^  WAT ZEGT D EZE [ND ICATO R?
De indicator wordt gedefinieerd als het aandeel van de commerciële visstocks in de [zuidelijke) 
Noordzee, waarvan de biomassa én de visserijsterfte zich binnen de veilige referentiewaarden 
bevinden. De indicator drukt een uitdrukking van de toestand van de exploitatiebronnen van de 
zeevisserij in verhouding tot hun natuurlijke draagkracht, en geeft aldus een inzicht in de graad 
van duurzaamheid van de visserij. Concreet omvat de indicator zeven commerciële visbestan
den, nl. haring, makreel, kabeljauw, schelvis, wijting, schol en tong.

Een visstock bevindt zich binnen veilige referentiewaarden als de visserijsterftegraad, F, kleiner 
is dan de voorzorgswaarde Fpa, en de totale biomassa van alle geslachtsrijpe vissen binnen de 
populatie B groter is dan de voorzorgswaarde Bpa, dus wanneer F Fpa én B Bpa. Stocks 
in de donkergroene zone [Tabel 1) zijn volledig "veilig". Streefdoel van het visserijbeheer is dat 
alle visstocks uit de oranje-rode zone weg komen en zich binnen de veilige grenzen, de groene 
zone, bevinden.

WAT Z IJN  DE R ESU LT A T EN ?
Sinds 1980 zit de visserijsterfte voor de meeste stocks [ver] boven Fpa, terwijl de biomassa in 
meer dan de helft van de gevallen onder Bpa zit. Het aantal commerciële visbestanden in de 
Noordzee dat binnen veilige referentiewaarden zit, is laag [maximaal 2 op 7 - Grafiek 1). Haring 
voldeed aan de criteria in 2002-03; schelvis in 1997 en 2002-04; schol in 1980-81, 1983-85 en 
1990; en tong in 2004.

De toestand van de visbestanden in de Noordzee is vergelijkbaar met die in de aangrenzende 
zeegebieden. Ook in de Baltische Zee, de Ierse Zee, de Keltische Zee en de Golf van Biskaje 
vertoont een overgrote meerderheid van de visbestanden min of meer erhstige tekenen van 
overbevissing [1), ondanks pogingen van de Europese Commissie om de visserijdruk te 
verminderen. Symptomatisch hiervoor is het toenemend aantal visbestanden waarvoor de voor
bije jaren beheers- en herstelplannen ingevoerd werden: kabeljauw in de Baltische Zee, de 
Noordzee, en de Ierse Zee; heek in de westelijke wateren; schol in de Noordzee; enz.

WAT VOOR DE TO EK O M ST?
De visserij in de open zee is een internationale aangelegenheid en het duurzaam beheer van 
de visbestanden is een collectieve verantwoordelijkheid, waartoe alle betrokken visserijlanden 
solidair moeten bijdragen. Al te vaak echter moeten we vaststellen dat nationale kortetermijn- 
belangen primeren boven de langetermijnobjectieven van het Europees Gemeenschappelijk 
Visserijbeleid, ten nadele van het herstel van de visbestanden en dus ook van de toekomst
perspectieven voor de visserij. Individuele visserijlanden kunnen weliswaar bijkomende, 
beschermende maatregelen nemen die verder gaan dan de Europese, in een poging om het her
stel van de visstocks te bespoedigen, maar wanneer het land in kwestie slechts in zeer beperkte 
mate tot de internationale visserijdruk bijdraagt (zoals België], zal het effect onbeduidend zijn.
Recent werden door de Europese Commissie diverse "Biodiversity Action Plans" [BAPs! 
opgestart, waarvan er één specifiek betrekking heeft op de zeevisserij. Deze actieplannen 
hebben tot doel om uiterlijk tegen 2010 het verval van de biodiversiteit te stoppen en zo 
mogelijk om te keren. Om het beoogde herstel van de mariene biodiversiteit te realiseren, voor
ziet het BAP een reductie van de visserijactiviteiten [via een begeleide afbouw van de Europese 
vissersvloten) en een reductie van de ongewenste neveneffecten [bijvangsten van zeevogels en 
zeezoogdieren, teruggooi van ondermaatse vis, enzovoort).

ƒ77 /Inon. F005. /?eporf of f/;e /CES Comm/ffee on F/s/?efy Manayemenf ancf/IcffÀscfy
Comm/ffee on Fcosysfems, .2005. /Cf$<4^wce. t/Mu/ne 7, /VomberZ
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4. KWALITEITSVERBETERING 
VAN DE WOON EN 
LEEFOMGEVING

BEVO LK tNGSSTRUCTUUR
COMFORT VAN DE WONtNG
V E R K E E R S )N T E N S !T E )T
O P P E R V L A K T E  KUSTEtGEN  HABtTAT
O P P E R V L A K T E  BESC H E R M D  GEBtED*
AA N D EEL  O PEN BAAR  VERVOER )N DAGTOERtSME 
NAAR DE KUST*

* Deze indicatoren worden in een ander hoofdstuk besproken.



KWALITEITSVERBETERING VAN 
DE WOON EN LEEFOMGEVING

W A A R  W tL L E N  W E  M AAR T O E ?

De kust laten evolueren naar een omgeving waar het voor iedereen aangenaam  
wonen is, vandaag en in de toekomst, is een grote uitdaging. Een leefbare 
woonomgeving houdt onder m eer in dat de bewoners e r zich veilig voelen en dat 
de straten verkeersveilig zijn. De omgeving is netjes en aantrekkelijk  door o.a. 
parken, tuinen en pleinen met voldoende ontm oetingsm ogelijkheden en (betaalbare] 
woningen. De woonlocatie wordt ondersteund door specifieke voorzieningen aangepast 
aan de noden van de bewonersgroep.

W A A R  STA A N  W E  V AN D A A G  DE DAG

Het typische beeld dat vele bezoekers van de Belg ische kust bijblijft, is de band van appar
tem entsgebouwen met uitzicht op zee. Dit gaat gepaard met een groot aantal activiteiten 
op het strand en op de dijk. Hierdoor zijn de oorspronkelijke natuurlijke elementen aan 
de kust sterk veranderd. Door de stedelijke en econom ische ontwikkelingen komen niet 
alleen de grote stukken natuur zoals het strand, de duinen en de polder, m aar ook de 
kleinere zoals stadsrandbossen, onder druk te staan.

De lineaire verstedelijking van de kust brengt een typische problematiek met zich mee. 
E r  is weinig speelruim te voor kinderen in de buurt, een beperkt aantal parkeerplaatsen, 
grote bevolkingsdensiteiten ... Daarenboven zijn er aan de kust weinig ingrediënten aan 
wezig voor een normaal, degelijk sociaal weefsel. Door de pensioenm igratie verdwijnen 
de traditionele bindingen, e r is sprake van een sterk verouderde bevolking, veel a lleen 
staanden, een grote verhuisbeweging en een hoge werkloosheid. Boven op dit a lles brengt 
de stormloop van toeristen extra druk teweeg. Dit verstoord sociaal w eefse l creëert onbe
hagen, wantrouwen en een onveiligheidsgevoel.

De kust wordt gekenmerkt door een hoge verouderingsgraad. De pensioenm igratie 
ligt de laatste jaren zowat uitsluitend aan de basis van de sterke bevolkingstoename 
aan de kust. Tegenover de pensioenm igratie en de veroudering van de bevolking staat 
het lage aantal geboorten en een negatief m igratiesaldo onder jongere leeftijdsgroepen. 
Jongeren  en jonge gezinnen trekken weg van de kust. Deze scheeftrekking van de 
bevolkingssam enstelling creëert specifieke eisen op het vlak van wonen en gezondheids
voorzieningen.

tn de kustgemeentes is er een laag aanbod van beschikbare én betaalbare gezinswo
ningen. De vraag naar tweede verblijven en de pensioenm igratie drijven de prijzen van de 
lokale w oningm arkt op ten nadele van m inder kapitaalkrachtige kopers of m ensen die een 
eerste huis w illen kopen. E r  zijn ook m inder eengezinswoningen, w aardoor het aanbod 
van {betaalbare] woningen voor jonge gezinnen bijzonder klein wordt. In het hinterland 
liggen de woningprijzen lager dan aan de kust, m aar de laatste jaren begint de druk op de 
woningm arkt ook al door te schuiven naar het hinterland. Daarbij komt dat dit hinterland 
vaak geconfronteerd wordt met een lager wooncomfort en een beperkt aanbod van dien
sten, handel en horeca in tegenstelling tot de verstedelijkte kuststrook.



W AT K U N N E N  W E  D O EN ?

De kwaliteit van de openbare ruim te is in de kustgemeenten de voorbije decennia 
gedaald met als gevolg een achteruitgang van het woonklim aat en de attractiviteit van de 
badplaats. Herwaardering van de openbare ruim te is dan ook in veel kustgem eentes een 
belangrijk punt op de ruim telijke beleidsagenda. De uitvoering ervan is echter een werk 
van lange adem, m aar gaat in de goede richting.

Op kustniveau moet er gestreefd worden naar een setectieve uitbouw van stedetijke 
gebieden. Dit kan door optimaat gebruik te maken van de bestaande stedetijke 
structuren met aandacht voor een gerichte bundeting van functies en voorzieningen.
Door wonen en werken in de kernen sam en te brengen, wordt het buitengebied versterkt 
en behouden. Open ruim te en overblijvende natuurgebieden zijn van kapitaal belang 
voor de ruim telijke en sociale kwaliteit van de kust. Verschillende types groengebieden, 
zówet m et a ls zonder recreatief medegebruik, moeten uitbreiden om de kwaliteit van zowel 
natuur en milieu, ats van de leefbaarheid te verbeteren.

Om de ontgroening een hatt toe te roepen moet werk worden gemaakt van een wetdoor- 
dacht woon- en werkbeteid. Bij het aantrekken van jongeren en jonge gezinnen moeten 
we extra aandacht schenken aan de beschikbaarheid en betaalbaarheid van aangepaste 
woningen. Bovendien kan een aangepast woonbeleid de druk beperken die het tweede 
verblijfstoerism e uitoefent op het perm anent wonen. Ook het stim uleren van een gunstig 
ondernem ingsklim aat, met daaraan verbonden bijkomende tew erkstellingskansen kan de 
m igratie van jonge gezinnen een halt toe roepen.

De verhoging van de verkeersteefbaarheid en veitigheid voor de tokate bevotking maakt 
deet uit een kwatiteitsvotte Leefomgeving. Bew onerskaarten  voor parkeerplaatsen, het 
verm ijden van intens verkeer binnen woonkernen, het oplossen van toeristische files en 
het verdere uitbereiding van het openbaar vervoer, kunnen soe laas bieden. Aandacht aan 
verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers met kinderen als bijzonder doelgroep, 
wordt h ier als essentieel ervaren.

De hogere concentratie van ouderen kan opgevat worden ats een opportuniteit. De toe
nam e van actieve senioren aan de kust vorm t op zich geen probleem. E r  ontstaan nieuwe 
m arktsegm enten die mogelijkheden bieden voor investeringen en tewerkstelling, zoals 
de ontspannings- en vrijetijdseconom ie die zich richt op deze doelgroep. M aar e r moet 
w e l actief geanticipeerd worden op deze vergrijzing. Een gedegen lokaal ouderenbeleid 
ontwikkelen en nadenken over de inschakeling van een aangepast woonbeleid en woon- 
zorgzones zijn dan ook noodzakelijk. Het hinterland heeft het grootste aandeel woningen 
zonder comfort die vaak bewoond worden door ouderen. W anneer er w erk  wordt gem aakt 
van de sociale dim ensies van de huisvestingsm arkt moeten we ook hieraan aandacht 
besteden.



BÆVOtKJlWSSTRUCTUUR

in West-Vlaanderen is e r een aigem ene daiing van hef aanfai jongeren. Deze trend 
is nog ste rker aan de kust. in 2004 waren e r p e r 700 inwoners jonger dan 20 jaar, 
732 inwoners ouder dan 60 ja a r  De verouderingsgraad in de kusfgem eentes f747j 
ligt hoger dan deze in de hinteriandgem eenfes f947. Deze typische bevoikings- 
sfrucfuur aan de kust heeft een weerslag op verschillende beleidsdomeinen zoals 
huisvesting, werkgelegenheid, communicatie, vrije tijd en onderwijs.

WAAROM  DEZE )ND )CATO R?
De verouderingscoëfficiënt is een demografische indicator van de verhouding tussen het 
bevolkingsaandeel ouder of gelijk aan 60 en het bevolkingsaandeel jonger dan 20 jaar. Een ver- 
ouderingsgraad van meer dan 100 betekent dat het aandeel van de bevolking boven de 60 groter 
is dan de groep onder de 20 jaar. Omgekeerd betekent een waarde kleiner dan 100 dus dat de 
groep zestigplussers kleiner is dan de groep min-twintigers. Bij een indicator 100 zijn beide 
groepen even groot.

WAT ZEGT D EZE IN D ICATO R?
De verouderingsgraad verschaft inzicht in het demografische evenwicht en de demografische 
dynamiek van een bepaald gebied. De bevolkingsstructuur oefent onmiskenbaar een invloed uit 
op het sociale, economische en politieke leven. Het aantal jongeren zal een weerslag hebben 
op, onder meer, de behoefte aan kinderopvang en aan schoolinfrastructuur. Jong volwassenen 
bepalen de instroom op de arbeidsmarkt terwijl ouderen de groep van gepensioneerden zullen 
vormen. De samenstelling van de bevolking heeft dus een weerslag op heel wat beleidsdomei
nen zoals huisvesting, werkgelegenheid, communicatie, vrije tijd en onderwijs.

WAT Z IJN  DE R ESU LT A T EN ?
Tussen 1991 en 2004 is de verouderingscoëfficiënt voor de volledige kustzone opmerkelijke toe
genomen. In 1991 benaderde de verouderingscoëfficiënt nog 100 maar in 2004 haalde hij al een 
waarde van 132. Concreet betekent dit dat per 100 inwoners jonger dan 20 jaar, 132 inwoners 
ouder zijn dan 60 jaar [Grafiek 1],

Binnen de kustzone is er een groot verschil tussen de kustgemeenten en het hinterland. De 
verouderingscoëfficiënt van de kustgemeenten [147 in 2004) ligt opmerkelijk hoger dan de 
West-Vlaamse verouderingscoëfficiënt [111 in 2004). Het hinterland, daarentegen kent een ver
ouderingscoëfficiënt die lager is dan 100. In het hinterland ligt de verouderingscoëfficiënt zelfs 
lager dan 100: het aantal zestigplussers is er kleiner dan het aantal min-twintigers.

WAT VOOR DE TO EK O M ST?
Het fenomeen van de pensioenmigratie heeft de afgelopen jaren een grote invloed gehad op de 
bevolkingstoename en de verouderingscoëfficiënt aan de kust. Ook het lage aantal geboorten 
en het negatieve migratiesaldo van jongeren en jonge gezinnen speelt een rol. E r moet echter 
een onderscheid gemaakt worden tussen actieve en hulpbehoevende senioren. De instroom 
van actieve senioren is op zich niet problematisch. Actieve senioren zijn niet hulpbehoevend, 
integendeel, zij zorgen meer voor anderen [partners voor elkaar, grootouders voor hun klein
kinderen) dan er voor hen moet worden gezorgd. Bij het zoeken naar oplossingen is het van 
essentieel belang dat de motieven van ouderen om aan de kust te gaan wonen én de motieven 
van de jongeren om de kuststeden te verlaten, mee in overweging worden genomen.
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COMFORT VAN DE WONING
Een woning die je  beschut tegen koude, regen en wind is een basisrecht, m aar 
toch is e r een groot verschii tussen een dak boven je  hoofd hebben en comforfabei 
wonen, in 2007 fetde de kustzone 8.907 woningen zonder "kfein comfort ", d.i. 5,4 % 
van hef tofaat aantat woningen, in de tien kustgem eenten is dit siechfs 4,9 % - waf 
exact overeenkomt m et het gemiddeide voor heet Vtaanderen -, m aar dit betekent 
nog steeds een fofaai van 6.555 woningen, in de negen hintertandgem eenten gaaf 
het om 2.352 woningen of 7,8 % van hef woningenbestand, m et sterke  verschiiten 
per gem eente, in vergetfjking m et 7997 is hef aantat woningen zonder kiein comfort 
in 2007 gevoetig gedaaid fvan 74,6 % tot 5,4 %J, en dit zówet aan de kust fmin 9,7 %7 
ais in hef hinteriand fmin 74,0 %J. Een sterk doorgedreven tokaat woonbeieid kan 
deze percentages in de toekomst nog verder doen daten.

WAAROM DEZE INDICATOR?
Het betang van comfortabel wonen is evident, maar toch teven er nog steeds mensen in woningen zonder 
toitet, badkamer en/of stromend water. Deze indicator geeft aan waar bepaatde woning- en woonprobte- 
men zich situeren en concentreren. Bovendien bestaat er een corretatie tussen het woningcomfort of de 
kwatiteit van de woning en andere sociaateconomische parameters. Zo is er een positief verband tussen 
mensen die in een woning van ontoereikende kwatiteit wonen en de teeftijd [voorat oudere mensen), de 
sociaateconomische categorie [werkenden met enketeen diptoma van tagerof tager middetbaar onderwijs 
of niet-werkenden, andere dan werktozenl en de gezinssituatie [atteenstaanden)[1l.

WAT ZEGT DEZE INDICATOR?
Deze indicator concentreert zich op één aspect van comfort, nametijk woningen zonder [kteinl comfort, 
zoats gedefinieerd door het NIS naar aanteiding van de woningtetting van 1981. Zonder ktein comfort 
betekent dat minstens één van de elementen ontbreekt die samen het kteine comfort vertegenwoor
digen. Dit betekent of zonder toitet [met waterspoeting] of zonder badkamer met bad en/of stortbad of 
zonder stromend water binnen in de woning.
Bij het bepaten van de indicator worden enket de gegevens gebruikt die beschikbaar worden gestetd 
door het Nationaal Instituut voor de Statistiek [Woningtetting van 1991 en luik Mijn Woning' uit de 
Atgemene Socio-economische Enquête van 2001 i. Hierbij moet er op gewezen worden dat de vraagstet- 
ting in de Enquête op sommige punten verschilt van vroegere woningtettingen. Niettemin zijn de cijfers 
voor 1991 en 2001 [met enige voorbehoud] vergetijkbaar.
In de indicator zijn enket bewoonde particuliere woningen opgenomen. De cijfers staan enket op adres
sen waar effectief bewoners gedomicitieerd zijn. Tweede woningen, leegstaande woningen of gebouwen 
waarin niemand woont zoats werkplaatsen en kantoren, worden niet in rekening gebracht.

WAT ZIJN DE RESULTATEN?
De kustzone telde in 2001 8.907 huizen zonder ktein comfort. In absolute termen komen woningen zon
der ktein comfort het frequentst voor aan de kust, waar de verstedelijking een groter is [6.555 woningen 
t.o.v. 2.352 in de hintertandgemeenten). In retatieve termen echter, d.w.z. in verhouding tot het totale 
bewoonde woningenbestand, is het ontbreken van [kteinl comfort voorat een hintertandprobteem [7,8% in het 
hinterland tegenover slechts 4,9 %  aan de kust], De mate waarin deze woningen een probtematisch segment 
van de woningmarkt uitmaken, hangt echter af van zówet absolute aantatlen ats retatieve aandeten. Zo tett 
Lo-Reninge 11,7 %  woningen zonder ktein comfort, maar dit gaat uiteindetijk om "slechts " 132 woningen. 
In Brugge en Oostende liggen de percentages tager tresp. 4,9 %  en 5,5 %), maar het gaat hier wet om 2.302 
resp. 1.711 woningen.
De oostetijke kustzone is gtobaat genomen beter af dan het Vtaamse gemiddelde, het westetijk deet slechter. 
De stechtere situatie van het hinterland in de westelijke kustzone is in belangrijke mate te wijten aan de vete 
woningen gebouwd vlak na de massale verwoestingen van de Eerste Wereldoorlog.
Tussen 1991 en 2001 is er een duidelijke daling van het aandeel woningen zonder [ktein] comfort in de kust
zone [- 9,2 %). Dezetfde trend is waar te nemen in het hinterland [van 21,8% in 1991 naar 7,8% in 2001) en aan 
de kust [van 14% in 1991 tot 4,9% in 20011. De verklaring voor deze evolutie tigt voor de hand: in het afgelopen 
decennium werden veel oude en weinig comfortabele woningen afgebroken en vervangen door nieuwbouw. 
Tegelijk is er een toenemende tendens om oudere, oncomfortabele woningen te renoveren of te verbouwen 
en te voorzien van een "normaat" of "minimaal" comfort, en dit niet atteen in de steden en aan de kust maar 
recentetijk ook steeds meer in het rurate achterland. Doordesnettere afbouw van het aantat woningen zonder 
ktein comfort in de hintertandgemeenten, wordt de comfortktoof tussen kust en hinterland stitaan kteiner.

WAT VOOR DE TOEKOMST?
Een doorgedreven integraal beleid, dat de dimensie van het wonen overstijgt door ook rekening te 
houden met de verbanden tussen wonen en de sociaateconomische en demografische kenmerken van de 
huishoudens, vormt een betangrijke uitdaging voor de toekomst. Oncomfortabete woningen zijn nametijk 
ook vaak goedkope woningen die beantwoorden aan de vraag naar betaalbare woningen bij het minder 
welvarende deet van de bevolking. De tokate besturen speten hierin een betangrijke rot door de inzet van 
zowel positieve ats negatieve instrumenten, zoats het onbewoonbaar of ongeschikt verktaren van wonin

gen en het toekennen van renovatiepremies. Het opstellen van een gemeentelijk woonplan dat past in een 
gtobate visie op wonen, vormt dan ook een belangrijk streefdoel. Ook de samenwerking met en tussen de 
sociate huisvestingsmaatschappijen is belangrijk.

/// t&nnesfe, 77MMnaF. tat/reyœen /2P05/, /n.- Ce CecAer, Æ, L. PannecoucAe, /. /zed/ M&nen aan
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VERKEERSINTENSITEIT

/n de afgelopen 5 ja a r  ;'s hef verkeer op de aufosnetwegen nchfi'ng kust m et ?5 
% gestegen. tn Vtaanderen bhjft deze stijg/ng <n de taafsfe 5 jaren beperkt tof 
8,5 %. Hef verkeer op de gewesfwegen <s echter <n de afgeiopen ;aren op vete 
piaatsenindekustzonestab<etgebievenofstechft!chfgesfegen<n fegensfettfngtotde 
sffjg/ng van 3,5 % voor aHe gewesfwegen <n Vtaanderen. Voornamef</k hef 
toen'sf/sche verkeer speeff een n/et te onderschaffen rot in de sffj'gtng van hef ver
keer nchfing Kust.

W AAROM  D EZE iNDtCATO R?
Mobititeit vormt een belangrijke pijler van de economie. Dankzij het huidige transportsysteem 
komt een grotere diversiteit aan producten binnen bereik. Niet aüeen het woon-werk- en 
transitverkeer, maar ook het recreatieverkeer speelt hierin een rot.

Het verkeer op de weg is echter zeer dynamisch en kan van tijdstip tot tijdstip en van Locatie tot 
Locatie sterk variëren. Het is dan ook niet verwondertijk dat de manier ervaring van de verkeers
druk zeer subjectief is. Daarom kunnen gefundeerde uitspraken alleen op basis van eenduidige 
verkeersparameters worden gedaan.

Ats de resultaten van het monitoringssysteem vakkundig gebruikt worden, kan dit Leiden tot een 
betere benutting van de infrastructuur. Het is dan ook onontbeerlijk dat de mobiliteitsparame- 
ters regelmatig worden opgemeten en ter beschikking worden gesteld van de beleidsverant- 
woordetijken.

WAT ZEGT D EZE INDtCATOR?
De indicator wordt gedefinieerd aLs het aantat voertuigen op een sLuitende selectie van telpun- 
ten op autosnetwegen en gewestwegen in de kustzone, gebaseerd op weekgemiddetden van 
diverse types voertuigen. Hiertoe wordt de verkeersintensiteit elke dag van 6 tot 22 uur gemeten 
door detectielussen. Er moet wet rekening worden gehouden met de gemiddelden, die afvlak- 
ken over het beperkte aantal, meetposten. Om een beter beeld van het wegverkeer te krijgen, 
zou een uitsplitsing in personenverkeer en vrachtverkeer nuttig zijn. Deze gegevens zijn echter 
nog niet voorhanden.

WAT Z U N  DE R ESU LT A T EN ?
Sinds 1999 blijft de verkeersintensiteit op de wegen naar de kust stijgen. Deze stijging is vooral 
te merken aan het aantal motorvoertuigen op de kustautosnelwegen. In de afgelopen 5 jaar is 
het snelwegverkeer richting kust met 15 %  gestegen. Voor alle autosnelwegen in Vlaanderen 
samen bleef deze stijging beperkt tot gemiddeld 8,5 % . Het gewestwegenverkeer daarentegen 
is in de afgelopen jaren op vete plaatsen in de kustzone gelijk gebleven of slechts licht gestegen, 
terwijl voor heel Vlaanderen een stijging met 3,5 %  werd genoteerd.

De sterke stijging van het snelwegverkeer richting kust kan niet verklaard worden door de be
volkingsgroei of door een toename van het transitverkeer. Indien de bevolkingsgroei een rol zou 
spelen, dan zou men deze tendens ook vaststellen op de gewestwegen, waar deze stijgingen 
zich echter niet zo sterk vertolken. Een soortgelijke redenering geldt voor het aandeet van het 
transitverkeer. Natuurlijk speelt de bediening van de haven van Calais een zekere rol, maar dit 
verkeer zou dan ook op de E40 of E17 terug te vinden moeten zijn. Het feit dat het snelwegver
keer niet direct te zien is op het onderliggende wegennet, toont ook aan dat het verkeer zich zo 
snel mogelijk naar zijn bestemming begeeft. Uit dit alles kan men afleiden dat het toeristische 
verkeer een niet te onderschatten rol speelt in de stijging van het kustverkeer.

WAT VOOR DE TO EK O M ST?
Indien men de ontwikkeling van de kustzone wil blijven garanderen, is het van groot belang 
dat de grote assen hun verwerkingscapaciteit in de toekomst behouden of zelfs verhogen. Een 
deel van de groei zal overgenomen moeten worden door andere vervoermiddelen (trein, tram 
en busl om een totale congestie van het wegennet in de regio te vermijden. Een ander deet kan 
worden aangepakt door o.a. een realistisch snelheidsbeleid [snelheidsbeperkingen beïnvloeden 
de maximale capaciteit van de weg), blokrijden, betere infrastructuur, promoten van carpoolen, 
verplichten van "ritsen" ...
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OPPERVLAKTE KUSTEfCEN 
HABITAT

Ooor hef economisch beiang van de kustzone, staan de natuurlijke iandschappen 
er -  ook op wereidschaai - onder sterke druk. Op een aantai reiicten na is het 
voiiedige siikken- en schorrengebied van onze kust ingepoiderd. in de kustzone 
rest nog siechts ca. 200 ha intertidaai gebied of 0,25 % van het oorspronkeiiÿke 
areaai. Siechts een derde iof ca. 2.500 ha^ van het oorspronkeiijke areaai aan 
ecoiogisch waardevoiie duinen resteert.

WAAROM  D EZE !N D !CATO R?
De overgang tussen tand en zee vormt een uitzonderlijk natuurtijk milieu. Deze specificiteit 
heeft het gebied voorat te danken aan de dynamiek van zee en wind. Een natuurlijk [zandig] 
kustlandschap is dan ook voortdurend in verandering onder invtoed van erosie, sedimentatie 
en verstuiving. Maar ook zout, zand en het warme microklimaat dragen bij tot het bijzondere 
karakter van het kustlandschap. Een verties van een dergelijke unieke habitat is dan ook niet 
wenselijk.

WAT ZEGT DEZE )N D )C A T0R?
De graad van 'natuurlijkheid' van het kustgebied wordt afgeleid uit een kartering van de habitat- 
typen. Het Instituut voor Natuurbehoud maakte hiervoor een Biologische Waarderingskaart op. 
Deze kaart is gebiedsdekkend maar door het arbeidsintensieve karakter van de kartering is er 
slechts één bruikbare versie voorhanden. De biologische waarderingskaarten voor de kust zijn 
opgemaakt in de periode 1997-2004 en geven dan ook de gegevens w eer van deze periode.

WAT Z !JN  DE R ESU LT A T EN ?
Door de grote variatie aan habitattypen zijn de duinen, stikken en schorren van bijzonder belang 
voor het natuurbehoud in de kustregio. Ongeveer de hetft van alle in Vlaanderen voorkomende 
soorten is er terug te vinden. 11 %  van alle soorten in Vlaanderen hebben een voorkeur voor de 
kust en 3 %  is exclusief verbonden aan de kustzone.
Op een aantal relicten na, werd het volledige slikken- en schorrengebied van de kust inge- 
potderd. In de kustzone rest nog slechts ca. 200 ha intertidaal gebied of 0,25 %  van het oor
spronkelijke areaal. Desondanks heeft ongeveer een kwart van het poldergebied een belang
rijke natuurwaarde [cf. "hatfnatuur" op de grafiek]. Het betreft vooral reliëfrijke, permanente 
graslanden die onder meer belangrijk zijn voor overwinterende vogels. Zo kan van de kleine 
rietgans tot 90 %  van de populatie die op Spitsbergen broedt, in de polders komen overwinteren. 
Verder liggen verspreid in de kustpolders ongeveer 500 ha zilte graslanden met een regionaal 
belangrijke zoutminnende flora.
Het duinengebied veranderde tijdens de voorbije anderhalve eeuw van een dun bevolkt agra
risch gebied naar een sterk verstedelijkte toeristische trekpleister, wat nefaste gevolgen heeft 
gehad voor de flora en fauna. Deze evolutie bestaat uit twee elementen. Ten eerste leidde de ur
banisatie tot een halvering van het duinareaal. Rekening houdend met het intensieve agrarische 
gebruik van een aantat vlakke duingebieden, betekent dit dat slechts een derde of ca. 2.500 ha 
van het oorspronkelijke areaal aan ecologisch waardevotle duinen resteert.
Verder zijn de duingebieden intern onderhevig aan belangrijke wijzigingen. Dit houdt enerzijds 
verband met de versnippering, waardoor onvoldoende ruimte voorhanden is voor grootschalige 
processen. Anderzijds zijn ook de wijzigingen van het grondgebruik, zoals het wegvallen van 
begrazing door grote herbivoren, verantwoordelijk voor veranderingen van het duinlandschap. 
E r is een sterke toename van struweel en bos ten koste van graslanden en mosduinen. Vandaag 
omvat het duingebied ca. 800 ha soortenrijk grasland en 600 ha struweel. De oppervlakte bos 
bedraagt ongeveer 650 ha. Lage duinvalleivegetaties zijn beperkt tot enkele tientallen ha en 
behoren tot de meest bedreigde ecotopen van de kustzone.

WAT VOOR DE TO EKO M ST?
Ondanks het belang van het ecosysteem is er niet echt een biodiversiteitsindicator om de eco
logische kwaliteit van het kustecosysteem te evalueren. Hiervoor zijn immers onvoldoende 
gegevens beschikbaar. De uitwerking van een monitoringsysteem dat onder meer concrete data 
kan leveren, vormt dan ook een belangrijke uitdaging. Dit monitoringsysteem zou een belangrijk 
beleidsinstrument kunnen zijn om de doeltreffendheid van de maatregelen ten behoeve van het 
behoud van de biodiversiteit na te gaan.
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VERSTERKING VAN HET 
ECONOMISCH WEEFSEL

W A A R  W tL L E N  W E  N A A R  T O E ?

Een kustzone die zich duurzaam ontwikken, heeft een gediversifieerde en bijgevotg 
stabiete economische structuur nodig. Deze gediversifieerde structuur Leidt tot een 
gezond bedrijfskLimaat en een versterking van het econom ische weefseL. Votdoende tkans 
op) werkgeLegenheid verhoogt de kans op aLgemeen weLzijn. E r  moet dan ook gestreefd 
worden naar een econom ie die zoweL een kwantitatieve aLs een kwalitatieve tewerksteLLing 
garandeert met aandacht voor werkvoorwaarden en Loon. Een econom ie die de duurzame 
ontwikkeling ondersteunt, houdt ook rekening met de draagkracht van de regio. Econo
m ische ontwikkeLing hoeft niet gepaard te gaan met een stijgende miLieu-impact en een 
toenemend materiaaL- en energiegebruik. Ze respecteert het materieeL, het ecoLogisch, 
menseLijk en sociaaL kapitaaL door er in te investeren in pLaats van het te verbruiken.

W A A R  ST A A N  W E  V AN D A A G  DE D A G ?

De zeehavens, de zogenaamde 'poorten' zijn steunpunten voor de economie in de kust
zone. Het beLang van de havens stijgt o.a. door het toenem en van Short Sea  Shipping. 
Dit vertaaLt zich in betere werkgeLegenheidsperspectieven op het vLak van de goederen- 
behandeLing, het transport en de Logistieke diensten. De haven en omLiggende terreinen 
vorm en vestigingspLaatsen voor verschiLLende econom ische activiteiten. M aar deze 
econom ische groei gaat vaak gepaard met confLicten over het ruim tegebruik tussen 
verschiLLende stakehoLders zoaLs natuurverenigingen, buurtbewoners en de haven
bedrijven. Ook een beperkte toegankeLijkheid zoweL Langs Land- aLs zeezijde en de aan- en 
afvoer van goederen naar de haven via de weg zorgen voor probLemen.

AansLuitend op de activiteiten van deze zeehavens, zijn e r in de voorbije decennia 
nieuwe regionaLe en LokaLe bedrijvenzones ontwikkeLd die de econom ische diversificatie 
van de regio hebben bevorderd. Ook toekom stgerichte sectoren, w aaronder recent nog een 
wetenschapspark, kregen hierbij hun pLaats. Deze diversificatie dient evenweL nog verder 
te worden ontwikkeLd.

Net ats de havensector, kent ook de werkgetegenheid in de toeristische sector, een 
tichte stijging. M aar de werkgeLegenheid door toerism e is vaak seizoensgebonden 
en gereLateerd aan onregeLmatige uren zoaLs weekend- en avondwerk. Dit brengt met 
zich mee dat personeeL niet gem akketijk te rekruteren is omdat er een grote fLexibiLiteit 
wordt verwacht. E r  wordt dan ook vaak gewerkt met jobstudenten, stagiairs en tijdeLijke 
contracten.

)n de kustzone kampt voornametijk de visserij met een daLende rendabiLiteit en 
tewerkstetting. De voornaam ste redenen hiervoor zijn o.a. hoge expLoitatiekosten door 
toenem ende brandstofprijzen, daLende visquota, een vLootcapaciteitsbeperking. De door
gevoerde technoLogie maakt de visserij bovendien m inder arbeidsintensief. Op ecoLogisch 
vLak krijgt de BeLgische visserij te maken met daLende visstocks, bijvangsten en ongere- 
guLeerde aanvoer. AL deze redenen zorgen ervoor dat de werkgeLegenheid in de visserij erg 
Laag Ligt [0,25 %  van de totaLe werkgeLegenheid aan de kust in 2002).

tn de Landbouwsector, echter daatt de werkgetegenheid [5 %  in de periode 1995-2002).
De Landbouwsector ondervindt druk door strengere kwaLiteits- en LeefmiLieueisen, toe
nemende concurrentie door groeiende wereLdhandeL, hervorm ingen van het Europees 
LandbouwbeLeid en de stapsgewijze verm indering van de subsidies. Door de onzekere



econom ische toekomst ontbreekt het vaak aan opvolgers voor de Land- en tuinbouwbe
drijven en daalt het aantal, bedrijven. De vrijgekomen gronden worden vaak opgenomen 
door grotere en kap itaa lk rachtigen  bedrijven. Aan de kust is de Landbouw voornam elijk 
gericht op traditionele Landbouwproducten (veeteelt en k lassieke graanteelt) die niet veel 
groeiperspectieven bieden en de natuurlijke hulpbronnen zwaar belasten.

W AT K U N N E N  W E  D O EN ?

Bij een verdere economische ontwikkeling van de kustzone moet er aandacht zijn voor 
de perspectieven op Lange termijn, waarbij rekening gehouden wordt met de draag
kracht van het natuurlijke systeem. Bij de verdere uitbouw moet er aandacht uitgaan 
naar de natuurlijke structuur en ecologische infrastructuur in de omgeving van de haven. 
Bij dit a lles is het belangrijk dat er een duidelijk en rechtlijnig beleid wordt gevoerd met 
concrete m aatregelen.

Ter versterking van het economisch weefsel dient een verdere diversificatie worden 
voorzien ats ankerpunt voor de verdere economische ontwikkeling. Aandacht voor 
groeisectoren en kenniseconomie zijn hierbij essentieel. De ontwikkeling van vb. het 
w etenschapspark 'Greenbridge' te P lassendale kan hierbij toonaangevend zijn.

Het kusttoerisme is een arbeidsintensieve dienstverlenende sector, die werk ook 
genereert voor kansengroepen [waaronder vb. laaggeschoolden). De werkgelegenheid 
in de toeristische sector gaat vaak gepaard met onregelm atige uren, weekend- en avond
w erk  en vraagt dus een zekere flexibiliteit van de werknem er. Een verder behoud van deze 
werkgelegenheid is noodzakelijk en kan gestim uleerd worden door aangepaste vorm ings
program m a's, werkgelegenheidsm aatregelen  en flankerende m aatregelen zoals flexibele 
kinderopvang.

In tegenstelling tot de andere sectoren, fungeert de toeristische sector voornam elijk als 
w erkgever tijdens het zom erhalfjaar. E r  is steeds m eer aandacht voor een spreiding van 
het toerism e over het hele jaar, wat stabielere arbeidsplaatsen creëert. Het is dan ook 
belangrijk de kust te promoten als bestemming over het hele jaar. Dit kan vb. door het 
organiseren van evenem enten op een toeristisch ka lm er tijdstip, het verder uitbouwen van 
het congrestoerism e en van weersonafhankelijke voorzieningen.

De visserij is zich bewust van de problematiek waarm ee de sector kampt. Enkel 
w anneer er sam enwerking is tussen de vissers, de reders, de vism ijnen en alle andere 
belanghebbenden kan er gewerkt worden aan een visserij die de duurzame ontwikkeling 
ondersteunt. De achteruitgang van de visvoorraden kan gestopt worden door een eco- 
systeem gerichte aanpak van het visvangstbeheer.

Ondanks de daling van de werkgelegenheid binnen de landbouw blijft deze sector een 
belangrijke socio-economische rol spelen op het platteland. Binnen een landbouwbe
leid is het dan ook noodzakelijk te streven naar een goed ingepaste land- en tuinbouw 
gericht op kwaliteitsproducten. Initiatieven waarbij werkgelegenheidsprojecten worden 
gekoppeld aan het beheervan  groen- en natuurvoorzieningen, hoevetoerisme, recreatieve 
infrastructuur en woningrenovatie moeten worden ondersteund. Dit proces van verbreden 
en verdiepen van de landbouw kan via een degelijke begeleiding bepaalde landbouwbe
drijven doen heropleven. Bij de instandhouding van milieu, natuur, het landelijk erfgoed, 
het landschap en de open ruim te op het platteland kan de landbouwsector een rol spelen 
door het sluiten van beheersovereenkom sten.



ECONOMISCHE WAARDE VAN 
DE ZEEHAVENS

De zeehavens aan de kust -  Zeebrugge en Oostende -  zorgen voor een foegevoegde 
waarde.- voor 7.055 nn'tjoen euro in 2003. Dat is ruim 42 % m eer dan in 7??7. Meer 
nog dan in hef verieden figt de grofe uitdaging voor de zeehavens echter in hef 
ontwikkelen van een duurzam e mobififeif. Zeebrugge en Oostende zijn dan ook 
befangrij'ke havens voor short sea shipping, dat uitgesproken hef m eest mifieu- 
vriendeiijke vervoermiddei in Europa is.

WAAROM  D EZE tNDtCATOR?
De havens van Oostende en Zeebrugge zijn belangrijke economische poorten aan de kust. De 
aanwezigheid van de havens creëren immers directe en indirecte werkgelegenheid. De econo
mische impact van deze transportsector wordt bepaai-d aan de hand van de toegevoegde waarde 
van de zeehavens tot de nationale economie.

WAT ZEGT DEZE tNDtCATOR?
De toegevoegde waarde geeft weer of een onderneming erin staagt votdoende waarde toe te 
voegen aan de aangekochte goederen en diensten en in wetke mate de ktant of de betasting- 
betater bereid is hiervoor te betaten. Het is grosso modo de som van de Lonen, afschrijvingen, 
interesten en winsten. Schommelingen op het vtak van werkgelegenheid i= tonen], investerin
gen [= afschrijvingen] of financieringspotitiek [= interesten en winsten) bepaten dan ook sterk de 
evotutie van de toegevoegde waarde.

WAT Z tJN  DE R ESU LT A T EN ?
De groei van de toegevoegde waarde in de havengebieden van Zeebrugge en Oostende was 
groter in de periode 1997-1999 dan in de periode 2001-2003. De enige sectoren die wet zijn 
btijven groeien, zijn de scheepsagenten en expediteurs in Zeebrugge, de chemische nijverheid 
in Oostende, het wegvervoer in Zeebrugge en de Logistieke diensten in Oostende. In de periode 
2004-2005 tijken zich ook een aantat andere sectoren te herpakken, maar het is nog even wach
ten op de cijfers om te zien hoe sterk die opteving is.

De vraag is natuurtijk in hoeverre deze opteving ook duurzaam is. M.a.w., hoe sterk is de tink 
tussen de economische pijter, de sociate pijter en de ecotogische pijter van duurzame ontwikke
ling?

Wat opvatt, is dat de sterke stijging van de toegevoegde waarde in de periode 1997-2003 - voor 
beide havens samen 42,6 %  - zich vertaatt in een stijging van de werkgetegenheid met stechts
3,5 % . Het verdwijnen van de RMT is hier een oorzaak van. Zonder de gegevens van de RMT btijkt 
dat in dezelfde periode de toegevoegde waarde met 40,7 %  is gestegen, wat 9,4 %  meer banen 
heeft opgeleverd. Dit wijst op een sterke stijging van de productiviteit [= de toegevoegde waarde 
per werknemer) in de havengebieden met 28,6 % , wat hoger Ligt dan de 7,5 %  productiviteits- 
stijging in de hete kustzone [Grafiek 1).
Op verschittende terreinen wordt permanent gezocht naar een evenwicht tussen de economische 
en ecotogische pijter. Dat gaat van de bescherming van het marien mitieu tot de nateving van de 
voget- en habitatrichttijnen bij de realisatie van betangrijke haveninfrastructuurprojecten [1). 
Votgens een recente enquête van de European Sea Ports Organisation [2] scoren de Europese 
havens - Zeebrugge en Oostende inctuis - trouwens steeds beter op het vtak van het mitieube- 
heer.

WAT VOOR DE T O EK O M ST?
Een grote uitdaging voor de havens van Zeebrugge en Oostende is het ontwikketen van een 
duurzame mobititeit. Zeebrugge en Oostende zijn belangrijke havens voor short sea shipping 
[SSSI, de meest mitieuvriendetijke vervoersmodus in Europa [Grafiek 2). Toch is het wegvervoer 
van en naar de kusthavens vrij hoog tengevotge van het roroverkeer: 63 %  van het totate hinter- 
tandvervoer in Zeebrugge en 86 %  in Oostende.
Een versterking van het spoorvervoer, de binnenvaart en de estuaire vaart dringt zich dan ook 
op. Dat zijn noodzaketijke, maar niet votdoende voorwaarden om het hintertandvervoer van en 
naar de kusthavens duurzamer te maken. In Nedertand gaat men ervan uit dat een besparing 
van 10 %  op de toenemende mobititeitsbehoefte best mogetijk is door vb. een betere betading, 
stimme verpakkingen, ktantenuitwisseting, besparingen op retourstromen ...[3]

ƒ7/ /Wn/sfer/e fan de Waamse gemeenschap "/Vef m/V;'eure<r/7fei///f sfafutvf i/an de
zeehavens ", brosse/, y'anuar/ 2004 
ESPO, "fny/ronmenfa/5urvey.200<%", Srt/sse/,/3pr/7.2005.

/37 M/n/sfer/e yan t^r/reer en tiëfersfaaf "7ransporfùespar/'ngf.'
ondernemers prÿzen z/chzeZ/de mar/rf /n", Oen /Vaap, nofem&er .2004 en
J. /V/e/sen en /V. Man Essen "3e/ad/npspraden-rtv/'mfe i/oor ^erAefer/ny", De/% y'on/2005
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ECONOMISCHE GROEI EN 
ONDERNEMERSCHAP

De economische groei faantai s ta rte rs  t.o.v. aanta! fa<!!;ssemen^en^ h'gt iager aan 
de kust dan in Viaanderen. Er zi;'n reiatief m eer faiiiissem enten dan s ta rte rs  in 
de kustzone. Tussen de kust en het hinteriand m erken we voor deze indicator 
weinig significante verschüien op. De piofse heropleving in 2003 kan verschiiiende 
oorzaken hebben en m oet dan ook m et grote omzichtigheid gei'nterpreteerd.

W AAROM  D EZE INDtCATO R?
In een open economie als de Vlaamse, blijkt dat de graad van ondernemerschap gedreven wordt 
door veranderingen in de gtobale economie en het flankerend kader dat de overheid bepaalt. 
Dit is niet anders voor de kust. Een ondersteunend ktimaat voor ondernemingen is nuttig voor 
het starten en beëindigen, de overname, de bloei en het voortbestaan van ondernemingen. In 
de context van duurzame ontwikkeling, wordt gestreefd naar een kwalitatieve economische 
uitbouw met aandacht voor innovatie, sociale en ecologische aspecten. Veel oprichtingen van 
nieuwe bedrijven die maar een korte levensduur hebben en vroege faittissementen, getuigen 
wellicht van een geringe duurzaamheid.

WAT ZEGT D EZE INDtCATOR?
De indicator wordt gedefinieerd ats de verhouding tussen het aantat gestarte ondernemingen 
Izetfstandigen + KMO's) en het aantal gefaiHeerde ondernemingen.

WAT Z IJN  DE R ESU LT A T EN ?
Gtobaal beschouwd evolueert de indicator voor de kustzone gelijklopend Imet uitzondering voor 
2003] met de situatie in Vlaanderen. Maar de situatie in de kustzone is ongunstiger door een 
constant lagere verhouding. Er zijn dus relatief meer faillissementen dan starters in de kust
zone. Tussen de kust en het hinterland zijn voor deze indicator weinig significante verschilten op 
te merken.
Opvallend is dat, ondanks de economische groei, de indicator in 1999 at een negatieve trend 
vertoonde. De algemeen dalende economische conjunctuur van 2000 tot 2002 weerspiegelt zich 
voor deze indicator in een ongeveer stagnerende trend. Voor Vlaanderen betekende dit dat er 
elk jaar ongeveer evenveel ondernemingen werden opgestart ats er faittiet gingen, terwijt het 
saldo voor de kustzone tetkens negatief was. De economische heropleving in 2003 tekent zich 
duidelijk af voor de kustzone. Voor het eerst liggen daardoor de waarden in de kustzone hoger 
dan in Vlaanderen. De sterke stijging tussen 2002 en 2003 voor de kustzone is te danken aan 
een sterke daling van het aantal faillissementen I- 1A % ] en een lichte toename van het aantal 
startende ondernemingen l+ 5 %].
Een mogelijke verktaring is dat enerzijds de economische heropleving zich sterker manifesteert 
aan de kust dan gemiddeld in het land. Het kan ook zijn dat de kustzone de voorbije jaren een 
achterstand heeft opgelopen en nu aan een inhaalbeweging bezig is.
Aangezien dit zich nog maar voor één jaar manifesteert, btijft een bevestiging noodzakelijk voor
2004 en 2005 om de juiste conclusies te kunnen trekken. Bovendien moet opgemerkt worden 
dat sedert 1 juli 2003 ook de niet-btw-ptichtige vennootschappen en eenmanszaken of vennoot
schappen in andere rechtsvormen in de statistieken van het aantal starters worden opgenomen. 
Bij de vergelijking van de cijfers tussen 2002 en 2003 is dus de grootst mogelijke omzichtigheid 
geboden.
De minder gunstige situatie voor de kustzone in vergelijking met Vlaanderen zou voor een deel 
verklaard kunnen worden door de aard van de activiteiten. Bij de koplopers van de failtissemen- 
ten behoort immers de horeca, die in het kustgebied sterkervertegenwoordigd is dan gemiddeld 
in Vtaanderen. Verdere analyses zouden meer informatie kunnen geven over welke activiteiten 
het precies gaat die aan de ene kant opgericht worden en aan de andere kant ophouden te 
bestaan, hoeveel tewerkstelling ermee gepaard gaat, alsook in welke omgeving deze gesitueerd 
zijn

WAT VOOR DE TO EK O M ST?
Een mogelijkheid om het ondernemerschap te bevorderen is het voeren van een ondersteunend 
beleid. Aanvuttend kan de oprichting van bedrijven sterker gestimuleerd of ondersteund 
worden ats ze aan bepaalde voorwaarden op het gebied van duurzame ontwikkeling voldoen. 
Voorbeelden zijn extra steunmaatregelen voor starters of groeiende ondernemingen als ze 
voldoen aan criteria in verband met vb. duurzaamheid, ecotogie en maatschappelijk verant
woord ondernemen.
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PRODUCTIVITEIT

tn 2003 bedraagt de producfi'w'fe/f of toegevoegde waarde per w erknem er ;'n de 
gesetecteerde sectoren ?n de kustzone 52.680 euro. Dit resu ttaat t;gt tfchtjes 
beneden de waarde voor de gehete provfnde Wesf-Viaanderen fn dezeifde sectoren 
f54.472 euroj. tn de periode 7PP5-2003 nam de producf;'v;feff <n de kustzone toe 
f37 % of gemiddeid 4 % per j'aarj. Dezeifde tendens vatt ook waar te nem en fn de 
kustgem eenten f4,2 % p e rjaa r j en het hinteriand f3,5 % per jaarj.

W AAROM  D EZE IN D ICATO R?
De toegevoegde waarde per werknemer is een indicatie van de concurrentiekracht van een 
onderneming of groep van ondernemingen weer. Het is een ktassieke maatstaf voor de arbeids
productiviteit van een onderneming of van een groep van ondernemingen.

WAT ZEGT DEZE IN D ICATO R?
De indicator geeft de toegevoegde waarde per werknemer weer in de Landbouw, de visserij, de 
scheepvaart, het toerisme en de recreatiesector. De toegevoegde waarde is het verschit tussen de 
bedrijfsopbrengsten en de aankopen van grond- en hulpstoffen, goederen en diensten. Door de 
toegevoegde waarde uit te drukken per werknemer, kennen we de waarde die een onderneming 
toevoegt aan de aangekochte en verbruikte goederen en diensten.
De cijfers die verder aan bod komen, hebben betrekking op een raming van de toegevoeg
de waarde per werknemer in de kustzone. Deze cijfers kunnen bijgevolg niet zonder meer 
vergeteken worden met andere bronnen die de toegevoegde waarde per werknemerweergeven. 
Aangezien er geen officiële statistieken bestaan die de toegevoegde waarde per werknemer 
op dit niveau [per sector en gemeente) weergeven, werd een beroep gedaan op de aggregatie 
van de jaarrekeningen van een setectie van ondernemingen uit de desbetreffende sectoren en 
gemeenten.

WAT Z IJN  DE R ESU LT A T EN ?
!n 2003 bedroeg de productiviteit of de toegevoegde waarde per werknemer in de geselec
teerde sectoren in de kustzone 52.680 euro. Dit resuttaat ligt ticht beneden de waarde voor de 
gehete provincie West-Vtaanderen voor dezetfde sectoren [54.472 euro). De toegevoegde w aar
de per werknemer is tager in de kustgemeenten [52.110 euro) dan in de hintertandgemeenten 
[57.700 euro). De toegevoegde waarde voor de kust en het hintertand, de vottedige kustzone en 
de provincie West-Vtaanderen tonen duidetijk aan dat de kustzone goed scoort in vergetijking 
met West-Vtaanderen [Grafiek 1).
In de periode 1995-2003 nam de productiviteit in de kustzone jaar na jaar toe. In 1995 bedroeg 
de toegevoegde waarde per werknem er voor de vottedige kustzone nog maar 38.390 euro. 
tegenover 52.680 euro in 2003. Dit komt neer op een retatieve stijging van de productiviteit met 
ongeveer 37 %  of een gemiddetde jaarlijkse groei van 4 % . Voorat tussen 1995 en 1997 en tussen 
2001 en 2002 groeide de toegevoegde waarde per werknem er vrij sterk.
Resuttaten voor de evotutie van de totate productiviteit in Betgië en in Vtaanderen tonen net ats 
in de kustzone een continue toename van de productiviteit. Dit is het gevotg van verschittende 
factoren, waaronder de stijging van de kapitaatintensiteit, de verbeterde organisatie, de stijging 
van de schotingsgraad, de technische vooruitgang ... Doordat mensen vervangen worden door 
machines, kan er een even grote toegevoegde waarde worden gecreëerd met minder perso- 
neet.

WAT VOOR DE TO EK O M ST?
Het zoeken naar nieuwe inkomensmogetijkheden tangs deze wegen heeft in de eerste ptaats 
te maken met het zoeken naar een rendabete aanwending van de ingezette productiefactoren. 
Een eerste mogetijkheid die zich aandient, is schaatvergroting. Hierbij gaat het bedrijf trachten 
een zo hoog mogetijke productiviteit te bereiken om de kosten per eenheid product te doen 
daten. In een stagnerende markt zat de uitbreiding van het ene bedrijf attijd ten koste van andere 
bedrijven gaan. Een andere mogetijkheid om een hogere toegevoegde waarde te creëren, is het 
streven naar producten van betere kwaliteit of het aanbieden van producten in samenwerking 
met andere sectoren.
De economische sectoren kunnen hun toegevoegde waarde verhogen door een verdieping van 
hun activiteit, nametijk het opnemen van nieuwe economische activiteiten binnen de sector 
zoats het produceren van kwaliteitsproducten, maar ook door verbreding, nametijk het 
opnemen van nieuwe activiteiten buiten hun sector zoals recreatie, tandschapsverzorging en/of 
natuurbehoud.
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WERKGELEGENHEID IN TOERISME

De toeristisch-recreatieve secto r is van vitaai beiang voor de economie en de 
werkgeiegenheid in de kuststreek. Sinds 7995 groeide de werkgeiegenheid in de 
toeristische secto r in de kustzone m et 73,8 % of ongeveer 2.200 arbeidsplaatsen, 
in diezeifde periode was e r  in de kustgem eenten een reiafieve sti/'ging van de 
werkgeiegenheid m et 4,5 %.

^  WAAROM DEZE INDtCATOR?
Deze indicator drukt de sociaateconomische betekenis van het toerisme uit. De toeristisch- 
recreatieve sector is van vitaal belang voor de economie en de werkgetegenheid in de kuststreek. 
Naarmate er in een streek voldoende werkgelegenheid is, verhoogt de kans op algemene wetvaart 
en welzijn. Een stabiet economisch weefset met het oog op een gezond bedrijfsktimaat is onont
beerlijk voor de duurzame ontwikkeling van de kust.

WAT ZEGT DEZE tNDICATOR?
Deze indicator geeft een beetd van de werkgelegenheid in de sector toerisme en recreatie, uit
gedrukt in het totaat aantal, jobs dat door deze sector wordt gecreëerd. Deze werkgelegenheid is 
gespreid over een zeer groot aantal subsectoren. In deze indicator worden enket de subsectoren 
opgenomen die rechtstreeks aan het receptief toerisme en de recreatie zijn toe te schrijven, vb. de 
accommodatieverstrekkende ondernemingen, de horeca en de ontspanningssector.

De indicator omvat zówet de bezoldigde ats de zelfstandige werkgelegenheid. De cijfers van de 
bezoldigden, afkomstig van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid [RSZ), omvatten zowel voltijdse 
ats deeltijdse en tijdetijke jobs op het moment van registratie. Een betangrijk nadeet voor de kust 
is dat deze cijfers geen rekening houden met de jobstudenten en tijdetijk tewerkgestetden, die 
nadrukketijk aanwezig zijn tijdens het hoogseizoen.
Naast de bezotdigde werkgetegenheid is ook de zeffstandige werkgetegenheid zeer betangrijk 
voor het toerisme. Veet Ikteinel zelfstandigen zijn immers in deze sector actief. Er werd voor 
geopteerd atte zetfstandigen, zówet in hoofdberoep ats in bijberoep, hun hetpers, èn de pensioen
gerechtigde zetfstandigen in de indicator op te nemen. Dit heeft ats voordeet dat atte zelfstandige 
jobs binnen de sector worden meegetetd. Anderzijds zutten ook dubbettettingen voorkomen, met 
name van personen die ats toontrekkende in de toeristische sector actief zijn en daarnaast nog 
een zetfstandig bijberoep in dezetfde sector uitoefenen.
Wegens de vete beperkingen waarmee rekening moet worden gehouden, geeft deze indicator 
de totate economische betekenis en de werkgetegenheid in het toerisme stechts bij benadering 
weer.

WAT ZUN DE RESULTATEN?
In 1995 bood de sector ptaats aan ongeveer 16.200 jobs in de hete kustzone [Grafiek 1). Na een 
tichte achteruitgang in 1997 steeg de werkgetegenheid continu tot ruim 18.400 arbeidsptaatsen in 
2002. 84 %  van dat totaat betrof toontrekkenden.
Ruim 63 %  van de jobs in 2002 situeren zich in de kustgemeenten. Brugge en de hintertandge- 
meenten zijn goed voor respectievetijk 28 en 9 %  van de aangeboden jobs. Sinds 1995 nam de 
werkgetegenheid in de kustzone toe met 13,8 %  of ongeveer 2.200 arbeidsptaatsen.
In diezetfde periode werden in de kustgemeenten 500 nieuwe arbeidsptaatsen in het toerisme 
gecreëerd. Dit betekent een retatieve stijging van 4,5 % . Ten stotte is er de evotutie in de werkge
legenheid in de hintertandgemeenten: tussen 1995 en 2002 zijn daar 400 nieuwe jobs bijgekomen. 
Op een totaat van bijna 1 600 betekent dit een opmerkelijke stijging van 37,3 % .
Deze evotutie in de werkgetegenheid is een duidelijke weerspiegeling van het stijgende betang van 
de omzet in het dagtoerisme en het tweedeverbtijfstoerisme in de kustgemeenten. De omzet uit 
het verbtijfstoerisme in commerciëte togiesvormen [voor relatief korte periodes tegen betaling op 
de markt gebrachtl is wellicht gestagneerd. Deze omzet zat worden geschat in 2006 op basis van 
een lopend onderzoek [in 2005).

WAT VOOR DE TOEKOMST?
Voor een regio ats de kust, die erg afhankelijk is van het toerisme, is het betangrijk om de werk
getegenheid in deze sector op duurzame wijze te handhaven en indien mogetijk te verhogen. Een 
betere spreiding van de werkgetegenheid over het jaar vormt hierbij een betangrijke doelstelling 
voor het beleid, omdat op deze maniereen meer votwaardige [werkgetegenheid wordt gecreëerd.
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WERKGELEGENHEID IN DE 
VISSERIJ EN LANDBOUW

fn de periode 795*5-2002 nam de tofate werkgetegenheid in de tandbouw 
en de visserij in de kustzone af m et bijna 70 %. in de vtssenj ging 33 % van de 
arbeidsptaatsen verforen, in de tandbouw 5 %. De afnam e van de werkgetegenheid 
in de tandbouw en de visserij was hef s te rk st in de kustgem eenten f- 74,2 % of 
- 346 personenj door de dating in de vissenj. De hintertandgem eenfen kenden een 
afname m et 6,3 % of 7 PO personen. Daartegenover staaf dat de fotate fewerksfet- 
ting in de kusfregio tussen 7995 en 2002 m et bijna 7 % toenam.

WAAROM  D EZE tNDtCATOR?
De Landbouw- en visserijsector vervuLt een belangrijke sociaaleconomische rol in onze maat
schappij, met name op het gebied van devoedselvoorziening en de tewerkstelling. Beide sectoren 
oefenen bovendien zowel een positieve als negatieve invloed uit op het milieu. Bedrijven uit deze 
sector vormen vaak de eerste schakel in een bedrijfskolom. Veranderingen in de landbouw en 
visserij hebben vaak een effect op de hele productieketen.

^  WAT ZEGT D EZE tND !CATO R?
De indicator wordt gedefinieerd als de jaarlijkse evolutie [in positieve of negatieve zin) van de 
loontrekkende en zelfstandige tewerkstelling in de visserijsector en in de landbouwsector t.o.v. 
een bepaald referentiejaar. Het opnemen van de zelfstandigen en hun helpers is belangrijk om 
een volledig beeld te krijgen van de tewerkstelling in deze sectoren: 75 %  van de totale tewerk
stelling in de landbouw en de visserij wordt immers gecreëerd door zelfstandigen. Vooral in de 
landbouw is het aandeel zelfstandigen groot [84 % ); in de visserij daarentegen zijn slechts 17 %  
zelfstandigen actief.

WAT Z U N  DE R ESU LT A T EN ?
In de periode 1995-2002 nam de tewerkstelling in de landbouw en de visserij in de kustzone af 
met bijna 10 %  [Grafiek 1). In de visserij ging ongeveer een derde van de tewerkstelling verloren. 
De landbouw kende een minder sterke relatieve afname van de tewerkstelling [5 % ). In absolute 
cijfers verschilt de evolutie in de landbouw en de visserij echter niet zo sterk: -221 actieven in de 
landbouw tegenover -315 actieven in de visserij.
In 2002 werkten in de kustzone 4.264 personen in de landbouw en 638 personen in de visserij. 
Dit was samen goed voor 3,0 %  van de totale tewerkstelling in de kustzone. In West-Vlaanderen 
als geheel lag dit percentage hoger, namelijk 4,2 % . De tewerkstelling in de landbouw is vooral 
geconcentreerd in de hinterlandgemeenten [ca. twee derde); de tewerkstelling in de visserij 
situeert zich zo goed als volledig in de kustgemeenten [ca. 98 % ). De tewerkstelling in de vis
serij in de kustzone vormt bovendien bijna de totaliteit van de West-Vlaamse tewerkstelling in 
de visserij [87 % ). De tewerkstelling in de landbouw in de kustzone bedraagt 22 %  van de totale 
West-Vlaamse tewerkstelling in de landbouw.
De afname van de werkgelegenheid in de landbouw en de visserij was het sterkst in de kustge
meenten [- 4,2 %  of - 346 personen). De hinterlandgemeenten kenden een afname met 6,3 %  of 
190 personen. De sterke afname in de kustgemeenten is hoofdzakelijk het gevolg van de afname 
van de tewerkstelling in de visserijsector (- 33,4 %  of - 314 personen), die bijna volledig in de 
kustgemeenten gesitueerd is. De landbouw kende in de kustgemeenten amper een afname, 
met 32 arbeidsplaatsen [- 2,1 % ). De werkgelegenheid in zowel de landbouw als in de visserij 
neemt sterker af in de kustzone dan in West-Vlaanderen.
Op het vlak van tewerkstelling moeten zowel de visserij als de landbouw aan belang inboeten. 
Dit is echter niet enkel het geval voor de kustzone maar geldt voor de volledige provincie. Daar 
staat tegenover dat de totale tewerkstelling in de kustregio tussen 1995 en 2002 toenam met 
bijna 7 % . De tewerkstellingsafname in de landbouw en de visserij wordt gecompenseerd door 
een tewerkstellingstoename in voornamelijk de tertiaire en quartaire sectoren.

WAT VOOR DE TO EK O M ST?
De toekomstige ontwikkelingen in de landbouw en de visserij strekken verder dan de verande
ring in de tewerkstelling. Ook de impact van de bedrijven op het milieu, het grondgebruik, de 
verdeling tussen deeltijds en voltijds werken en de seizoensarbeid zijn van betang. Er kunnen 
accenten worden gelegd op de relatie tussen landbouw en milieu, natuur en landschap en op de 
verbreding van de activiteiten, zoats biologische teetten en alternatieve visserijtechnieken. Een 
ondersteunings- en begeleidingscel kan helpen bij het uitwerken van verschillende steunmaat
regelen.
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WERKLOOSHEIDSGRAAD

De werM oosheidsgraad geeft de verhouding van het aanfai nief-werkende 
werkzoekenden ten opzichte van de totaie beroepsbevolking w eer De werkioos- 
heidsgraad in de kustzone tussen 7PP7 en 2002 is gedaald m et 2,2% en vertoont 
een geiijke evolutie m et West-Viaanderen. De werkloosheid in de kustgem eenten 
78,3% in 20037 iigt hoger dan in het hinterland 75,3% in 20037 en in West-Vlaanderen 
76,3% in 20037.

WAAROM D EZE !NO)CATOR?
Het terugdringen van de werkloosheidsgraad is een van de prioriteiten van een duurzame ont
wikkeling van de kustregio. Op individueel niveau is een arbeidsinkomen niet alleen belang
rijk voor het verwerven van persoonlijke welvaart, maar vergroot het tevens de kans op sociale 
integratie. Iemand die geen inkomen uit arbeid verwerft, is in België aangewezen op een leefloon 
of bijstandsuitkering. Zeker indien deze situatie lange tijd aanhoudt, neemt de kans op welvaart af 
en neemt het risico op sociaal isolement toe. Langdurige werkloosheid heeft ook onmiskenbaar 
een nefaste invloed op de gezondheid..

WAT ZEGT DEZE tNDiCATOR?
De werkloosheidsgraad drukt de verhouding uit van het aantal niet-werkende werkzoekenden 
ten opzichte van de totale beroepsbevolking, dit zijn alle werkende of werkzoekende perso
nen ouder dan 15 jaar die zich op 30 juni van het referentiejaar op de arbeidsmarkt aanbieden 
[definitie Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling - RVA). Als niet-werkende werkzoekenden worden 
beschouwd:
- de uitkeringsgerechtigde volledig werklozen;
- de niet-werkende vrij ingeschreven werkzoekenden die geen uitkering ontvangen;
- de werkzoekende werklozen die zich verplicht moeten inschrijven om hun rechten op een 

uitkering te vrijwaren;
- werkzoekenden in hun wachttijd.

Deze indicator kan worden beschouwd als een maat voor het aantal personen dat tewerkgesteld 
zou kunnen worden maar niet actief ingezet wordt op de arbeidsmarkt. Maatschappelijk gezien 
is de werkloosheidsgraad een mogelijke indicator voor de mate waarin het arbeidsaanbod wordt 
benut. In deze zin is de werkloosheidsgraad ook een indicator voor de economische gezondheid 
van een bepaald gebied.

WAT Z !JN  DE R ESU LT A TEN ?
Tussen 1997 en 2002 is de werkloosheidsgraad in de kustzone gedaald met 2,2 %  [Grafiek 1). De 
evolutie in de verschillende onderzochte regio's [kust, hinterland, West-Vlaanderen) is zeer gelijk
lopend: tussen 1997 en 2000 was er een sterke daling, vanaf 2001 is de trend weer licht stijgend.

Binnen de kustregio [kust en hinterland) vallen twee zaken op: de werkloosheidsgraad van de 
kustgemeenten [8,3 %  in 2003) ligt boven het West-Vlaams gemiddelde [6,3 % l, die van de hinter- 
landgemeenten [5,3 % ) eronder [Kaart 1). Een verdere analyses van de werkloosheidsaspecten 
zou uitsluitsel kunnen geven over de precieze oorzaak van deze hogere werkloosheidgraad.

De kust wordt gekenmerkt door een zwakke werkgelegenheidsstructuur en een kwetsbare eco
nomie in vergelijking met andere Vlaamse regio's. Voornamelijk de ontwikkelingen binnen de vis
serij en de toeristische sector beïnvloeden de economische situatie aan de kust.
De samenstelling van de populatie van werkzoekenden is een andere verklarende factor voor 
de relatief hoge werkloosheidsgraden in de kustgemeenten en voor de verschillen met het 
hinterland. De meeste kustgemeenten zijn verstedelijkt, het hinterland is landelijk. De samen
stelling van de werkzoekende populatie in de kuststeden en de verstedelijkte kustgemeenten 
verschilt van de omringende landelijke gemeenten: er zijn meer laaggeschoolde werkzoekenden, 
meer langdurig werkzoekenden, meer allochtone werkzoekenden, meer werkzoekenden met 
een taalachterstand ... Deze problematiek is eigen aan de centrumsteden en de verstedelijkte 
gemeenten.

WAT VOOR DE TOEKO M ST?
Eén mogelijkheid om de werkgelegenheid aan de kust te verbeteren is het creëren van voldoen
de kwalitatieve arbeidsplaatsen. Dit betekent dus dat er niet enkel aandacht moet zijn voor het 
creëren van voldoende arbeidsplaatsen maar dat deze arbeidsplaatsen aan iedereen [hoog- en 
laaggeschoolden, langdurig werklozen ...) ook een kwaliteitsvolle werkervaring moeten bieden. 
Ten tweede kan worden gestreefd naar een evenredige participatie van alle bevolkingsgroepen, 
met speciale aandacht voor kwetsbare groepen zoals vrouwen, schoolverlaters, laaggeschool
den en langdurig werklozen. En ten slotte kunnen de aangeboden opleidingen en vormingen 
maximaal afgestemd worden op de noden van de bedrijven in de regio
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BESTUURLIJKE VERNIEUWING

W A A R  W iL L E N  W E  N A A R  T O E ?

De kust is zówet van nationaal ats van internationaal belang, zowel op ecologisch, 
sociaal als economisch vlak. Een groot aantal organisaties, individuen en besturen zijn 
dan ook betrokken bij het beleid en beheer van de kustzone. Deze complexe situatie vraagt 
een specifieke benadering.

Een geïntegreerd beheer berust op langetermijndenken en houdt rekening met de 
behoeften van de huidige en toekomstige generaties. Het ondersteunt de natuurlijke 
processen die zich afspelen aan de kust en eerbiedigt de draagkracht van het ecosysteem . 
Dit beleid zou idealiter tot stand komen door het betrekken van alle belanghebbende [vb. 
econom ische en sociale partners, bewoners of verenigingen, NGO's, bedrijfsleven). Ook is 
er nood aan een sam enwerking tussen alle relevante bestuursniveaus en sectoren.

W A A R  ST A A N  W E  VAN D A A G  DE D AG ?

De kust is van belang voor een groot aantal sectoren en vele spelers, zowel op 
bestuurlijk als op privaat vlak. Toch wordt het kustbeleid sinds het begin door enkele grote 
spe lers op federaal, V laam s en provinciaal niveau getrokken. Tot op heden wordt de 
bevolking weinig actief betrokken bij een geïntegreerd beheer. Vaak wordt ze w e l gecon
sulteerd via een openbaar onderzoek of via een overleggroep m aar als een bepaald project 
of onderzoek afloopt, verdwijnt ook deze structuur. Omdat geïntegreerd kustzonebeheer 
geen toegewezen bevoegdheid of taak is, gebeuren vele initiatieven met betrekking tot het 
beheer van de kust op ad-hocbasis.

Door de staatsstructuur in België zijn de bevoegdheden vaak versnipperd tussen de sec
toren enerzijds en de beleidniveaus anderzijds. Het V laam s gewest is bevoegd voor het 
landgedeelte tot aan de laagwaterlijn  [m et enkele uitzonderingen] en het federale niveau 
heeft bevoegdheid over het m arine gedeelte vanaf de laagwaterlijn. M aar vele them a's 
lopen over de bevoegheidsgrenzen heen zoals de bescherm ing van de biodiversiteit. Deze 
versnippering van bevoegdheden en sectoren bem oeilijkt vaak een integrale werkwijze. 
Ondanks de verschillende bestuursniveaus zijn er projecten w aa r een verregaande sa 
m enwerking te zien is.

Eén geïntegreerd beleidsdocument met een expliciete toekomstvisie op de ontwikke
ling van de kust is niet beschikbaar. De kust figureert w e l als een specifiek aandachts
gebied in verschillende beheers- en beleidsdocum enten voor de kust, die m eestal worden 
opgesteld vanuit een sectorale invalshoek zoals de ecosysteem visie voor de kust [1996], 
het Provinciaal Ruim telijk Structuurp lan  West-Vlaanderen [2002] en het Strategisch 
beleidsplan voor Toerisme en Recreatie aan de kust [2002], !n deze plannen worden w e l 
verwijzingen gem aakt naar andere sectoren.



W AT K U N N E N  W E  D O E N ?

integratie moet op twee niveaus gezien worden: sectorale integratie [horizontaal) en 
integratie in de werking tussen bestuursniveaus [verticale integratie). Deze [aatste is 
betangrijk vanwege de bevoegdheidsverdeling, die noopt tot een doeltreffende sam en 
werking en coördinatie tussen de verschillende bestuursniveaus. Op vtak van horizontale 
sam enwerking w as de aanduiding van een m inister voor de Noordzee een precedent. De 
ervaring Leert dat deze aanpak een goed klim aat creëert voor het afstuiten van overeen
komsten en sam enwerkingsakkoorden. Betangrijk hierbij is dat er geen sectorate aanpak 
is voor de Noordzee, m aar e r wordt net getracht de betangen hotistisch te bekijken. Het 
verderzetten van deze trend is het overwegen waard. M aar ook andere partners dan de 
overheid, denk m aar aan bedrijven, verenigingen en groeperingen, sectorate werkingen, 
kunnen overeenkom sten afstuiten. M om enteel is hiervoor geen stim utans voorzien. Een 
open diatoog opstarten met deze partners, vanuit het geïntegreerd kustbeteid, zou een 
eerste aanzet kunnen zijn om hen kennis te taten maken met het nut van sam enw erken 
en om op zoek te gaan naar w in-winsituaties.

Een geïntegreerd beheer gaat voornamelijk over een mentaliteit en gedragverandering 
en daarom is er nood aan een maatschappelijk draagvlak. Het is dan ook aan te raden 
dat het beleid op het gepaste mom ent de inwoners en de diversiteit aan organisaties, 
instellingen en sociate bewegingen, inform eert en mee laat denken over de oplossingen die 
het best aanslu iten bij de gestetde problemen. Het onderbouwen van de econom ische en 
sociate belangen van een duurzame aanpak moet een geïntegreerd beheer rech tvaar
digen.

Van een echt geïntegreerd proces voor de kust is nog geen sprake en één geïntegreerd 
beheersplan voor de kust bestaat niet. M aar het goedgekeurd structuurplan voor de 
kust [als onderdeel van het Provinciaal Ruim telijk Structuurp lan ) kan w e l als een geïnte
greerd plan worden beschouwd waarop sectorale visies geënt worden. Ook de ruim telijke 
ordening op zee wordt erg belangrijk voor de toekomst. H iervoor zijn reeds stappen onder
nomen door het ontwikkelen van het Masterptan Noordzee. De verschillende strategische 
plannen die nu aanwezig zijn moeten in een verder stadium op e lkaar afgestem d worden 
en sam en aanleiding geven tot een duurzaam beleid voor de kust. E r  zijn at m eerdere 
aanzetten gegeven voor een kader voor Geïntegreerd Beh ee r van Kustgebieden [overleg, 
budgetallocatie, ad-hocacties, inventaris en indicatoren). Op statutair en wettelijk vtak 
is geïntegreerd werken nog niet ingebed. Ook op vlak van com m unicatie en consultatie 
over kustbeteid zijn nog geen georganiseerde stappen genomen. Een form ele basis voor 
Geïntegreerd Beh ee r van Kustgebieden is nodig opdat het proces door alle betrokkenen 
ernstig zou genomen worden.



INSPANNINGEN GEÏNTEGREERD 
KUSTZONEBEHEER

in 2005 is er een sf(;'g<'ng merkbaar van bef aanfaf samenwerkingsakkoorden ten 
opzfcbfe van 2004. Hef aanfai projecfen 'getnfegreerd kusfbebeer' is ongeveer 
gebjk gebleven f7 in 2004 en 8 in 2005A Opmerkelijk is daf in 2005, 5 nieuwe over
eenkomsten zijn gefekend. De onfwikkeiingen en de resuftaten van bef projecf of 
de samenwerking zijn weüswaar beiangrijk, maar ook bef proces en bef afgeiegde 
frajecf zijn waardevoi.

WAAROM DEZE iNDiCATOR?
De indicator wordt gedefinieerd ats het aantat samenwerkingsverbanden of projecten die ats hoofd- 
doet hebben: het bevorderen van een geïntegreerd en duurzaam beheer van het kustgebied.

WAT ZEGT DEZE iNDICATOR?
De projecten en samenwerkingsakkoorden speten in op prioriteiten die vanuit het Europees beteid 
of federaat wetenschapsbeteid naar voor geschoven worden. Aangezien de prioriteiten vanuit het 
beteid bepaatd worden kunnen de resuttaten van een project het beteid rechtstreeks ondersteunen. 
Opmerketijk is dat de hoofdtijnen van subsidieprogramma's de taatste jaren niet tanger sectoraat 
worden geformuteerd, maar dat samenwerken en sectoroverschrijdend denken voorop gestetd 
wordt. Dit creëert een ktimaat voor geïntegreerde projecten.

Zetfs at zijn de samenwerkingsverbanden en projecten van tijdetijke aard, toch zat de output en/of 
de adviezen invtoed kunnen hebben op het kustbeteid. Hoe meer projecten en samenwerkingsver
banden er zijn, hoe beter het kustbeteid ondersteund kan worden. Wet is het moeitijk een garantie te 
geven voor de kwatiteit van de projecten en samenwerkingsverbanden.

WAT ZIJN DE RESULTATEN?
Het aantat projecten en samenwerkingsverbanden 'geïntegreerd kustzonebeheer' neemt steeds toe. 
In 2005 is zetfs nagenoeg een verdubbeting merkbaar ten opzichte van 2004. Het aantat projecten 
rond duurzaam kustbeheer is nagenoeg getijk gebteven 17 in 2004 en 8 in 20051. In 2004 liepen ver
schalende projecten af, maar dit werd gecompenseerd door het opstarten van 3 nieuwe projecten 
in 2005. Opmerketijk is dat er in 2005, vijf nieuwe overeenkomsten zijn getekend. De evolutie is dus 
zeker positief.

Een project wordt ingediend omdat er zich bepaalde kansen voordoen; het biedt de mogetijkheid 
om extra middelen te genereren voor realisaties of onderzoek. De in rekening gebrachte projecten 
krijgen bijvoorbeeld steun van het Europese programma Interreg, dat interregionale samenwerking 
stimuteert, maar ook van federaat wetenschapsbeteid.
Naast de projecten is er de categorie van de samenwerkingsverbanden of overeenkomsten. Samen
werkingsovereenkomsten kunnen vooreen langere periode afgesloten worden, hoewet tussentijdse 
evatuaties en bijsturing noodzaketijk zijn. Ze zijn er niet om het imago van de partners op te krikken, 
maar wet om effectief een betere situatie voorde toekomst te bereiken. Ze moeten daarom inhoude
lijk en naar uitvoering goed opgevotgd worden.

In 2005 werd een aantat nieuwe overeenkomsten afgestoten, waarbij niet enkel de overheid ats part
ner optrad. Zo werd een overeenkomst gestoten tussen een ngo en een bedrijf [overeenkomst tus
sen natuurpunt vzw en Toyota in de haven van Zeebrugge), en tussen de sectoren en het beteid [het 
samenwerkingsakkoord voor de bescherming van het maritiem erfgoed in de Noordzee!.

^  WAT VOOR DE TOEKOMST?
Niet enkel de resuttaten van het project of het samenwerkingsverband zijn belangrijk, ook het 
proces en het afgetegde traject zijn waardevot. Het instellen van een eindgebruikerscomité kan ats een 
belangrijke stap gezien worden, enerzijds omdat de eindgebruikers vanuit een dikwijls sectorale 
hoek met andere sectoren kennismaken, en anderzijds omdat ze mee gaan bepalen welke zaken 
onderzocht worden zodat het eindresultaat rechtstreeks bruikbaar is. Deze werkwijze zou ook 
binnen de Europese projecten een meerwaarde hebben. Hoewet projecten dus steeds van beperkte 
duur zijn, kunnen hun resuttaten op lange termijn doorwerken.

Het is niet eenvoudig om goede en objectief meetbare indicatoren te vinden die bestuurlijke vernieu
wing in het kustbeteid meten. Naast de hier beschreven indicator kan er bijvoorbeeld aan gedacht 
worden het aantal deelnemers aan hoorzittingen over kustbeteid te meten, of [de kwatiteit van) de 
output rond geïntegreerde problemen te meten. Ook kan een doorlichting gebeuren van beleidsdo
cumenten, om na te gaan of er een tendens is naar meer geïntegreerd werken. Hiervoor zijn echter 
op heden geen metingen beschikbaar. Het tastbaar maken van bestuurlijke vernieuwing is een uit
daging voor de toekomst.
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WAT MET DE TOEKOMST VAN DE 
INDICATOREN?
Aan de realisatie van het Kustkom pas werken zo'n 50 w etenschappers mee 
ats auteur en lector van de teksten. Dit uitgebreide proces dat voorafging aan 
het Kustkom pas w as een Leerrijke ervaring. Gedurende de vete contacten met 
auteurs en de tectoren werd het duidetijk dat de them a's die een indicator 
bespreekt, sterk teven.

Het reatisatieproces toonde ook dat de indicatoren die gebruikt werden niet 
altijd even geschikt waren. Vanuit verschillende hoeken kwamen e r sugges
ties voor aanpassingen of veranderingen aan de indicatoren. M aar een duur- 
zaam heidsbarom eter is geen statisch instrument. Hij is voor veranderingen 
vatbaar.

Om tegemoet te komen aan deze opmerkingen is er binnen het Coördinatie
punt een grootschalige evaluatie geptand. In een eerste fase zat het werken 
met indicatoren onder de toep worden genomen. Dit zat gebeuren door een 
sterkte-zwakte anatyse [SWOTl over de voor- en nadeten van het werken met 
indicatoren voor een duurzaam kustbeteid. !n een tweede fase zutlen de indi
catoren zetf worden geëvatueerd.

Indicatoren voor duurzame kustontwikketing geven trends en fenomenen w eer 
die getinkt kunnen worden aan de strateg ische visie op duurzame ontwikke- 
ting van het kustgebied waarin  atte betrokken actoren [overheid, privé, ngo's 
etc.) etkaar kunnen vinden. Door de indicatoren en de m anier van werken 
verder te verbeteren, sluiten ze hopetijk dichter aan bij het gevoerde beteid. 
Op deze m anier kunnen indicatoren sterker naar voor gebracht worden ats 
beteidsondersteunend instrum ent. De indicatoren zijn een hutpmiddet bij de 
focus op de kust ats ze bekend gem aakt worden en actief onder de aandacht 
gebracht worden van een bredere groep

^  WAT MET DE TOEKOMST VAN DE KUST?
E r  is geen afzondertijke visie of strategie voor de kust, m aar de kust komt wet 
ats speciaal aandachtsgebied voor in vele ptannen. De uitdaging bestaat er 
nu in te zorgen dat de verschittende visies en p[annen zówet op een grotere 
ats kteinere schaat op etkaar worden afgestemd. Zo kunnen ze atte samen 
aanteiding geven tot een m eer duurzaam  beteid voor de kust. Via overteg en 
sam enwerking kan er gezocht worden naar oplossingen die voor iedereen 
aanvaardbaar zijn. Verder kijken dan de neus tang is en begrip voor etkaar 
opbrengen, daar gaat het om.

Met ats gem eenschappetijk doet een duurzame ontwikkeling van de kust. 
Zodat nog vete toekomstige generaties kunnen genieten van de kust met haar 
zee van mogelijkheden.
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