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Inleiding
ln november 1997 lanceerden de toenmalige SP-federaties Oostende-Westhoek en Brugge (nu deel van de West- 
Vlaamse SP-Federatie) het ‘SP-ACTIEPLAN VOOR EEN DUURZAAM KUSTBEHEER’.

De voorstellen en actiepunten van dit actieplan waren ambitieus en maakten beleidskeuzes van wat kon en wat 
helemaal niet kon. Nu, amper 2,5 jaar na de lancering van ons actieplan, vonden we het noodzakelijk een 2° 
actieplan voor een Duurzaam Kustbeheer op te stellen, te bespreken en te lanceren.

Het feit dat dit nu reeds gebeurt, is op zich goed nieuws. Een aantal belangrijke projecten zijn in de voorbije 2,5 jaar 
afgewerkt of zijn in uitvoering:

□  De schaderegeling van het Duinendecreet (voor kleine eigenaars) is er.
□  De Oude Marinebasis in Nieuwpoort is eigendom van het Vlaamse Gewest en de oude militaire ge 

bouwen zijn reeds afgebroken.
□  Er zijn belangrijke stappen gezet voor een actief aankoopbeleid in de duinen
□  De kaderwet op het Mariene Milieu werd op 20 januari 1999 unaniem goedgekeurd door het federaal 

parlement.



Een uittreksel uit het 1° SP-Plan voor een Duurzaam Kustbeheer:

“ Een duurzaam  beheer van de kustzone vorm de de jongste jaren een belangrijke prioriteit in 
de werking van de SP-federaties O ostende-W esthoek en Brugge. De bescherm ing van natuur
gebieden als bv. de IJzerm onding en de Zwinbosjes, het Duinendecreet, Integraal Kustzonebe- 
heer, de problem atiek van de Noordzee-bescherm ing,... vorm den stuk voor stuk belangrijke 
prioriteiten voor de SP.

*

Het mag ook gezegd dat het niet alleen bij woorden bleef. O nder im puls van het toenm alig  
kabinet van Norbert De Batselier, zijn er in de periode 1991-1995 in de kustzone een reeks 
baanbrekende initiatieven gerealiseerd: de definitieve goedkeuring van het Duinendecreet, de 
bescherm ing van het com plex van de IJzerm onding, de afbraak van het ‘Hom e G. T heunis’ in 
het natuurreservaat Ter Yde, de werking rond Integraal K ustzonebeheer werd opgestart, er 
werd een ecosysteem -visie voor de kust uitgewerkt en er kwam een verw ervingsplan voor de 
kustduinen.

De voorbije jaren waren zonder twijfel beslissende jaren voor de toekom st van de Belgische 
kust. Na vele jaren non-beleid waren er eindelijk tastbare resultaten op het terrein zelf. Alleen  
al de definitieve goedkeuring van het Duinendecreet op zich, toont aan welke enorm e trend
breuk de overheid hier realiseerde. W ie had ooit gedacht dat de overheid er zou in slagen voor 
1200 hectaren duingebied -dat ‘enkel lag te wachten op een bouw heer’- een bouwverbod in te 
voeren? W ie had ooit gedacht dat rond het Duinendecreet de wil voor natuurbehoud en voor 
een kwalitatieve en duurzam e uitbouw van de kust groter zou zijn dan de m acht van projectont
wikkelaars, de im m obiliën en de grootgrondbezitters van de kust?

Hoe belangrijk dossiers als het Duinendecreet en bv. de afbraak van ‘Hom e T heunis’ ook zijn, 
het mag hier niet bij blijven. Er m oet nog een lange weg afgelegd worden vooraleer er sprake 
is van een echt duurzaam  beheer van de Belgische kust. De structurele onderbouw van het 
Integraal Kustzonebeheer staat nog maar in de kinderschoenen en rond een aantal ‘verw orven’ 
dossiers blijven tot op vandaag een aantal knelpunten roepen om een oplossing.

De toestand waarin onze duinen nu verkeren Iaat veel te wensen over en aan het herstel van de 
natuurwaarden m oet nog hard gew erkt w orden.”

H et afgebroken Home Theunis  -  Het 
natuurreservaat Ter Yde in ere hersteld.



NOOD AAN MEER EN BETER

De jongste j aren hebben aangetoond dat de overheid ook in de kustzone knopen kan en durft doorhakken voor het 
natuurbehoud en voor een duurzame leefomgeving. Het duurde soms lang en veel ging niet zomaar, maar wat 
intussen gerealiseerd werd mag zeker gezien worden.

Maar een aantal andere belangrijke projecten moeten dringend een stevige impuls krijgen: de uitvoeringsbesluiten 
van de Wet op het Mariene Milieu, de effectieve ontmanteling van de illegale campings in de duinen, de uitbouw en 
werking van het NEC De Nachtegaal in De Panne, het gebrek aan een langetermijnvisie op de grondwaterwinning 
in de duinen,...
We beseffen dat er meer moet gebeuren en vonden het daarom tijd om ons I ° actieplan bij te stellen en aan te vullen 
met een reeks nieuwe projecten. Ook in dit 2° plan doen we dit niet om onze werking rond de kustregio te 
overgieten met een ‘groen’ sausje: een duurzame kust vormt ons project.

We kunnen en mogen daarbij niet voorbij de werkelijkheid dat de toeristische sector een belangrijk onderdeel 
vormt van het economisch gebeuren in West-Vlaanderen. Het is voor de SP duidelijk dat er slechts een toekomst is 
voor het kusttoerisme als we er de komende jaren in slagen onze kust op een kwalitatieve en duurzame manier uit te 
bouwen.

Want een duurzaam beheer van onze kust is duidelijk zeker niet alleen voor de natuur op zich belangrijk. De duinen, 
het strand, de zee vormen de basis van het kusttoerisme en zorgen daarmee ook voor een belangrijk aandeel in de 
tewerkstelling aan de kust. Het investeren in een duurzaam beheer van onze kust is dan zonder meer ook het 
veiligstellen van een duurzaam (zowel naar leefbaarheid als naar kwaliteit) kusttoerisme.

Maar duurzaam kustbeheer betekent vooral ook dat we kiezen voor de kwaliteit van het leven; 
voor de kwaliteit van de leefomgeving. We maken geen 2° milieuplan voor de kust om dat dit 
belangrijk is voor het toerism e en de werkgelegenheid. We bouwen aan dit plan omdat een 
gezonde leefom geving en voldoende natuur de kwaliteit van het leven bepalen net als zinvol werk, 
een adequate sociale bescherm ing en tijd en middelen voor recreatie en toerism e dit doen.

Met dit in het achterhoofd willen we de komende maanden en jaren de verschillende voorstellen en projecten van 
ons 2° actieplan op alle niveaus bepleiten en opvolgen. Van zodra de situatie op het terrein dit vraagt, zullen we 
zorgen voor verfijning en waar nodig aanvullende initiatieven.



GEÏNTEGREERD KUSTZONEBEHEER
De kustzone is als stedelijk lineair gebied een bonte mengeling van activiteiten. Bij de benadering van de kustzone 
wordt dan ook best rekening gehouden met alle sectoren volgens een geïntegreerde visie. Mobiliteit kan niet los 
bekeken worden van toeristische ontwikkelingen, natuurbeleid is verankerd aan recreatieve inrichting, de aanleg van 
kustbossen moet ook afgestemd worden op de noden van de kustbewoners,.. .Kortom, de kustzone is een gebied 
bij uitstek om geïntegreerd beleid te voeren vanuit de overheid.

Binnen enkele maanden loopt een Europees initiatief ten einde waar gedurende twee jaar verschillende federale, 
Vlaamse en provinciale administraties samen projecten aan de kust hebben opgevolgd. Hiermee werd de basis 
gelegd vooreen geïntegreerd kustzonebeheer. Dit initiatief is echter tijdelijk. De resultaten van de vele inspanningen 
dreigen verloren te gaan als dit initiatief geen permanent karakter krijgt.

Daarom pleit de SP voor de oprichting van een OBSERVATORI UM voor geïntegreerd kustzonebeheer. Dit obser
vatorium (bestaande uit een permanent secretariaat en een stuurgroep waarin de verschillende overheden zetelen) 
moet het resultaat zijn van een samenwerkingsverband tussen de federale overheid, het Vlaamse Gewest en de 
Provincie West-Vlaanderen. Een van de eerste taken zal bestaan in het opzetten van een barometer voor duurzaam 
kustzonebeheer. Op die manier zal iedereen jaar najaar kunnen opvolgen o f het in de goede richting gaat met onze 
kust.

Kustzonebeheer over de grenzen heen

Het observatorium voor geïntegreerd kustzonebeheer zal er voor zorgen dat de Vlaamse vertegenwoordigers dege
lijk ondersteund worden om overleg te plegen met de Nederlandse en Franse gesprekspartners. Maar geïntegreerd 
kustzonebeheer stopt ook niet aan de grens. Daarom stelt de SP voor om grensoverschrijdend met Frankrijk voor 
het Westhoekreservaat en met Nederland voor het Zwingebied een samenwerkingsverband op te zetten, waarbij 
gestreefd wordt naar duurzame ontwikkelingen in deze zones.

Ook de problematiek van jacht op trekvogels op de Franse stranden vlak over de grens moet dringend en ernstig 
worden aangekaart binnen Europees verband. De inspanningen van België en andere Europese landen op het vlak 
van bescherming van trekvogels op weg van en naar de broedgebieden, gaat hiermee gedeeltelijk verloren.

Kustzonebeheer van Knokke tot De Panne

Jacht op trekvogels



LOKALE AGENDA 21

De meerderheid van de Vlaamse steden en gemeenten hebben de jongste j aren werk gemaakt van een gestructu
reerd milieubeleid. Net zoals rond andere beleidsdomeinen (jeugd, cultuur, sociale zaken,...)  kwamen er voor het 
milieuluik specifieke ambtenaren en in de grotere gemeenten milieudiensten, er werden milieuraden opgericht en op 
de begroting werden middelen voorzien voor natuur en milieu.

Tal van Europese en internationale rapporten wijzen er ondertussen op dat de milieukwaliteit en de situatie van de 
natuur op mondiaal alarmerend blijft. In eigen land drukken het Vlaams Natuurrapport en de jaarverslagen van de 
Vlaamse Milieumaatschappij ons met de neus op de realiteit dat het ook in ons land nog altijd niet goed gaat met het 
leefmilieu.

Er moet dus meer gebeuren en steden en gemeenten kunnen daar een belangrijke rol in vervullen. Nog meer dan op 
andere plaatsen in ons land is het aan de kust belangrijk dat we zorgen voor een goed en gezond leefmilieu en voor 
het behoud van natuurwaarden. Zee, strand, duinen en polders vormen hier immers de troeven/de basis van het 
kusttoerisme.
Een erg nuttig instrument vooreen efficiënter lokaal milieubeleid is het werken met het PROJECT LOKALEAGENDA 
21. De VN vertaalde het begrip duurzame ontwikkeling in een lijvig actieplan ‘AGENDA 21’, waarin staat 
beschreven hoe de wereld de uitdagingen van de toekomst kan tegemoet treden op een ecologisch verantwoorde, 
sociaal rechtvaardige en economisch haalbare manier. Agenda 21 toont scherp aan dat de noord-zuidproblematiek 
en de sociale gevolgen van milieuvervuiling niet los gezien kunnen worden van de (mondiale) milieuproblematiek. 
Wetende hoe groot de rol en de mogelijkheden van de lokale besturen zijn en het belang van een evenwichtig 
leefmilieu aan de kust kennende, pleit de SP om in alle kustgemeenten het Project Agenda 21 op te starten. Leuven 
en Hasselt zijn aan het bewijzen dat het kan.
Voor alle duidelijkheid: een dergelijke Lokale Agenda 21 is meer dan een opsomming van een reeks sympathieke 
acties en maatregelen. De lokale besturen moeten via dit project duidelijk maken wat ze willen, van wat kan en wat 
absoluut niet meer kan. Ze moeten keuzes maken en duidelijke lijnen durven trekken. Alleen op die manier kunnen 
ze meebouwen aan een mondiale aanpak van de milieuproblematiek.



Een aantal voorbeelden van actiepunten die in 
iedere Lokale Agenda 21 thuishoren:

4
□  Voor alle gebouwen die eigendom en/of (mede-)beheer zijn van de lokale overheid (zwembad, sport 

hal, cultureel centrum, stadhuis, school,...) moet een ‘herstructeringsplan’ voor de energievoorziening (elek 

triciteit en verwarming) uitgewerkt worden. Bij nieuwbouw en/of verbouwing moet altijd gekozen worden 

voor een milieuvriendelijker energiesysteem (warmtekrachtkoppeling, zonneboilers, zonnepanelen en waar 

mogelijk waarom bv. geen windmolen).

□  Een verbod op het gebruik van alle tropisch hardhout in de gemeentelijke gebouwen en diensten.

□  Het weren van pesticiden in het onderhoud van pleinen en plantsoenen.

□  Een doorlichting en een milieuherstructurering van de eigen administratie en gemeentelijke diensten: 

gebruik chloorvrij papier en gerecycleerd toiletpapier, een premie voor het personeel dat met de fiets komt, 

tijdens de diensturen het voorzien van fietsen voor het personeel dat zich moet verplaatsen, spaardouche 

koppen in het zwembad en de school,...

□  Het gebruik van bioproducten voor de OCM W-maaltijden, in het lokale bejaardenhuis, de school,... 

Gebruik maken van Sociale tewerkstellingsmogelijkheden in de recyclagesfeer (al dan niet in samenwerking 

met naburige gemeenten): kringloopcentra, composteren, computerrecyclage, fietsherstel-dienst,...

□  Het verbreden van de doelstellingen van de dienst huisvesting: actie minimaal wooncomfort en krot 

bestrijding, het voorzien van o.m. spaardouchekoppen tegen een gunstige prijs,...

□  Een gedurfd mobiliteitsplan met de hoofdprioriteiten op het veilig fietsverkeer, het ontmoedigen van 

doorgaand verkeer, het verkeersvrij maken van bepaalde pleinen en woonstraten,...

□  De uitbouw van stadsrandbossen (verhoging leefbaarheid, klimaatsscherm, mogelijke buffer tussen 

industrie en woongebied,...)

□  De uitbouw van het openbaar vervoer: recht op basismobiliteit, goeie verbindingen naar industriegebie 

den, scholen, recreatiegebieden,...

□ ...



DUURZAAM TOERISME EN 
RECREATIE

«

Het is gekend: er is in ons land te weinig natuur om aan alle functies te voldoen. Groen- en natuurgebieden staan 
onder grote druk door de andere functies en belangen in deze gebieden. Vermesting, verdroging, vervuiling, 
versnippering en de degradatie van het landschap grijpen nog altijd sterk in op de milieukwaliteit en de aanwezigheid 
van planten en dieren.
Aan de andere kant hebben mensen steeds meer vrije tijd die ze het liefst in een natuurlijke omgeving willen door
brengen. Het aanbod is te beperkt, de vraag wordt steeds groter.

Vandaar dat de SP binnen haar milieuprioriteiten zwaar de nadruk legt op de uitbreiding van natuurgebieden, de 
aanleg van nieuwe bossen en het werken aan natuurherstel -  en ontwikkeling.

Maar wat hier in het algemeen geldt voor het gehele land, geldt zeker voor de kustzone. De kust is wellicht de meest 
intense recreatiezone die ons land rijk is. Vandaar dat we aan de kust, nog meer dan in de rest van het land, actief 
moeten werken aan meer en betere natuur. Goed wetende ook dat strand, zee, duin en bos de basis vormen van het 
kusttoerisme. Werken aan het natuurbehoud en -ontwikkeling is dan ook werken aan een duurzame toekomst voor 
het kusttoerisme.

Natuur is voor iedereen

De tijd is gelukkig voorbij dat de natuur er 
vooral was voor kasteelheren ja g e rs  en de 
adel. Van de natuur moet iedereen kunnen 
genieten. Algemeen moeten natuurgebie- 
den zoveel mogelijk (mits er duidelijke rand
voorwaarden zijn en met uitzondering van 
de te kleine en te kwetsbare biotopen) voor 
iedereen toegankelijk zijn. Steeds meer 
mensen vinden in de natuur rust en ontspan
ning en zelfs een fijne hobby. Daarom moe
ten er volop mogelijkheden komen om van die natuur te genieten: door uitgekiende wandelpaden voor wie op eigen 
houtje de natuur wil ontdekken, een aanbod van geleide wandelingen, natuureducatieve centra,...

Als we deze algemene principes naar de kustzone vertalen en de situatie van veel duingebieden bekijken en rekening 
houden met de hoge recreatiedruk, dan wordt het snel duidelijk dat we hier nog omzichtiger te werk moeten gaan. 
De SP kiest daarom resoluut voor de aankoop van de duingebieden door de overheid o f de natuurverenigingen, en 
voor de aanleg van een aantal kustbossen. Alleen op die manier kunnen we zorgen voor meer kwaliteit inzake 
natuur, milieu en toerisme.

Een recreatieplan voor de duinen

De jongste jaren werden al positieve initiatieven genomen op gebied van natuureducatie en -recreatie in natuurge
bieden. We denken hierbij onder meer aan de natuureducatieve infrastructuur in het natuurreservaat De Westhoek, 
de natuureducatieve structuur van de Houtsaegerduinen, de herinrichting van De Fonteintjes,... Maar anderzijds 
blijft de recreatiedruk op de duinen, strand, natuurgebieden en schaarse bossen zeer groot.



Een duurzame en kwalitatieve uitbouw van de kustzone houdt in dat er een actief en planmatig recreatiebeleid 
gevoerd wordt. Dit betekent dat er behoefte is aan specifieke inrichtingsmaatregelen om de recreatie in goede 
banen te leiden (zonering, afstemming van de verschillende projecten op een globale visie, kwaliteitsbewaking,...). 
Landinrichting kan een belangrijke rol spelen in het stimuleren van dergelijke (inrichtingsmaatregelen.

Concreet dient er in dit verband werk gemaakt van de volgende punten:

Het is noodzakelijk dat duingebieden worden ingedeeld volgens hun draagkracht t.a.v. verstoring, om de toelaat
bare graad van openstelling voor het publiek te kunnen bepalen:geleide wandelingen, permanent toegankelijk langs 
de wandelpaden, o f afbakening van picknickplaatsen, een ravotruinite voor de kinderen,...

Zwaardere vormen van recreatie zoals motorrijden en paardrijden (vertrappeling van de vegetatie) horen in principe 
niet thuis in de duinen. Paardrijden bv. kan uitsluitend in de grotere gebieden met een relatief hogere ecologische 
draagkracht toegelaten worden. Voorwaarde is dan wel dat de ruiterpaden zeer duidelijk worden afgebakend en 
dat er toezicht is op de naleving van de zonering. Ook moeten met maneges en ruiterverenigingen afspraken 
gemaakt worden inzake een gedragscode voor paardrijden in natuurgebieden.

Initiatieven voor kustbossen zoals de aanleg van het Zeebos in Blankenberge en het Stadsrandbos in Oostende 
kunnen de recreatiedruk op de duinen verlagen (ook andere kustgemeenten, waaronder Koksijde, zijn ondertussen 
vragende partij voor dergelijk bos). Natuurgetrouwe wandelbossen, die ingericht worden als passief recreatieve 
uitloopgebieden op de gedegradeerde binnenduinranden en op de biologisch minder waardevolle poldergebieden 
die aan de kustagglomeratie grenzen, moeten ook opgenomen worden in de gemeentelijke en provinciale structuur
planning.

De SP is voorstander om het Provinciebestuur bij de concrete uitwerking van recreatie- en inrichtingsplannen voor 
de duingebieden een belangrijke taak te geven. Vanzelfsprekend moet dit gebeuren in overleg en in samen
spraak met het Vlaams Gewest en de diverse kustgemeenten. Het Provincie
bestuur beschikt met onder meer de West-Vlaamse Vereniging 
voor de Vrije Tijd over de nodige ervaring en kan een belangrijke 
rol vervullen in het overleg met de diverse actoren.

Afval

Iedere kustgemeente heeft haar eigen stroom van binnen- en buitenlandse 
toeristen die zorgen voor grote hoeveelheden huishoudelijk afval. Zoals 
ook andere gemeenten moet ook iedere kustgemeente inzake afvalinzameling en -verw erking de door OVAM 
vooropgestelde cijfers per inwoner halen. De inwoners worden hierbij geïnformeerd en gesensibiliseerd en werken 
mee. Maar de toerist is geen inwoner. Hij kent -doorgaans- de lokale regels en afspraken niet. Hij is er op 
vakantie en indien hij niet in zijn onmiddellijke omgeving de nodige containers vindt gaat alles meestal de gewone 
vuilniszak in. In de kuststreek wordt 173 kg meer huishoudelijk afval geproduceerd dan bij de Vlaming gemiddeld 
het geval is.

De toeristen worden ook niet gevat door de forfaitaire jaarbelasting op huisvuil. Alleen de inwoners van tweede 
verblijven betalen in principe mee.

Dit alles maakt het noodzakelijk om een eigen specifieke sensibilisering en een uniform systeem uit te werken voor 
de gehele kuststrook. De impact van het toerisme in de kustgemeenten werd reeds bestudeerd en heeft geleid tot de



zogenaamde correctiefactor op de afvalvolumes. Elke kustgemeente doet nu reeds bepaalde inspanningen naar de 
toeristen, maar er is te weinig correctie. Deze coördinatie en de begeleiding van projecten en realisaties vergt een 
duidelijke aanpak en moet leiden tot een structurele aanpak.

Een duurzaam en herkenbaar (+ betaalbaar) uniform sensibliserings-, inzamel- en verwerkingsbeleid voor alle kust- 
gemeenten is noodzakelijk. Om te komen tot goede en werkbare afspraken moet de huidige werkgroep ‘kust’ 
uitgebreid worden naar alle actoren: kustgemeenten, Fost-Plus, Westtoerisme, Provinciebestuur, intercommunales, 
campingsector, OVAM en VLAR.

Concrete maatregelen:

□  meer glascontainers
□  extra inzameling van papier en karton in de zomer
□  kleinere PMD-zakken voor de toerist
□  ondergrondse containers
□  een selectief inzamelmodel voor campings
□  een uniform politiereglement voor de ganse kuststrook
□  een specifieke kennismakings/infopakket voor de toeristen (herkenbaar en éénvormig)

Specifieke milieuzorg in de horeca

De toeristische sector is een belangrijke economische activiteit aan onze kust. Net zoals in alle sectoren wordt in 
toenemende mate aandacht gevraagd voor de milieuzorg. Zo bijv. ook in de horeca. Niet in het minst omdat het 
bewustzijn ook groeit bij de consument. Ook op Europees vlak worden initiatieven genomen om milieuzorg in de 
toeristische sector te verhogen. Binnenkort kan een milieuzorgsysteem (EM AS) in deze sector worden gecertifieerd, 
het gebruik van producten met een ecolabel in de horeca zullen worden gepromoot.

Milieuzorg laat echter niet alleen een positief imago achter bij de kritische consument, het kan ook zorgen voor 
kostenbesparing door bijv. preventieve maatregelen op het vlak van water- en energiegebruik. De mogelijkheden 
zijn echter onvoldoende gekend in de toeristische sector. De SP wil dan ook dat er een actieplan wordt opgesteld 
onder impuls van de Vlaamse overheid waarbij maatregelen inzake milieuzorg worden gepromoot.

Dit actieplan moet actieve ondersteuning geven enerzijds aan Europese initiatieven (EM AS, ECOLABEL) en an
derzijds aan pilootprojecten in de horeca. Naast deze ondersteuning is informatieverstrekking naar en sensibilisering 
van de sector van het allergrootste belang.
Deze initiatieven mogen niet worden over
gelaten aan enkel de milieuadministratie.
Ook Toerisme Vlaanderen en het Provincie
bestuur West-Vlaanderen moeten hierin hun 
verantwoordelijkheid opnemen.



BESCHERMING VAN DE NOORDZEE

De Noordzee is een van de rijkste en grootste natuurgebieden van ons land. Maar hoe belangrijk de Noordzee ook 
is, tot voor kort waren er grote hiaten in de bescherming van dit Mariene Milieu. Jarenlang bleef de bescherming van 
de Noordzee dode letter. Ondanks hun waarde (voor de visstand, voor schelpdieren, zeevogels en als voedsel
plaats voor zeehonden) werd de wetgeving om deze zone te beschermen niet ingevuld. Een aantal storende activi
teiten zoals het winnen van zand en het dumpen van baggerslib werden niet afgestemd op de ecologische waarden 
en de visserijbelangen.

Onder impuls van toenmalig staatssecretaris voor leefmilieu Jan Peeters, keurde het federaal parlement op 20 
januari 1999 (verschenen in het BS van 12 maart 99) unaniem de Wet op het Mariene Milieu goed (eerder gaf de 
Raad van State de wet een gunstig advies). Met de Wet werd onmiddellijk het verbod van kracht op het storten, 
verbranden en het direct lozen in zee.

Begin 1999 leek het er op dat dit koninginnestuk van het 1 ° SP-kustplan snel de nodige uitvoeringsbesluiten ging 
krijgen voor onder meer het invoeren van zeereservaten en een belangrijk instrument worden in de bescherming van 
onze Noordzee. Althans, tot een aantal voorontwerp KB’s zomaar de wereld ingestuurd werden, een aantal men
sen de situatie verdraaiden en de misverstanden over de Wet op het Mariene Milieu heel groot werden.

Er kwam onder voorzitterschap van de provinciegouverneur een overlegronde met de betrokken sectoren en de 
kustgemeenten. Meer dan een jaar later zijn er evenwel nog geen knopen doorgehakt en blijft het wachten op de 
nodige uitvoeringsbesluiten.

De Wet op het Mariene Milieu correct invullen

De SP is en blijft voorstander van een stevige en correcte uitvoering van de wet op het Mariene Milieu. Natuurbe
houd, visserij en toerisme hebben alle belang bij een gezond mariene milieu.

De kust heeft geen enkel voordeel bij het verder uitvergroten van onduidelijkheden en misverstanden. Enkel duide
lijkheid en samenwerking kan ons vooruit helpen.

We vragen dat er werk gemaakt wordt van de verdere invulling van de wetgeving.

Wet Mariene Milieu UITVOEREN!

Gezien de vele misverstanden willen we onze standpunten met betrekking tot een aantal activiteiten nog eens heel 
duidelijk stellen:

□  Strandvisserij moet mogelijk blijven. Wel is er over de gehele kustlijn nood aan een duidelijke en 
uniforme (o.m. invoeren van zoneringen in tijd en ruimte en duidelijke afspraken rond de te gebruiken technie 
ken). Ook de strandvissers zijn vragende partij voor een dergelijke reglementering. Het reglement van 
Bredene kan hier als basis gebruikt worden.



□  Zeilwagensport blijft zeker bestaan op de plaatsen waar de breedte van het strand het toelaat. Meer 
zelfs deze unieke sport komt zelfs niet eens voor in de Wet op het Mariene Milieu en wordt dus ook niet in 
vraag gesteld.

□  De beroepsvisserij is een belangrijke economische activiteit en de visserijsector moet dan moet beter 
betrokken worden bij de verder uitwerking van de uitvoeringsbesluiten, en dit in het kader van duurzame 
visserij.

De invulling van de bescherming van het Mariene Milieus is erg belangrijk voor de toekomst van de kust, maar het 
is belangrijk dat het draagvlak voor de concrete maatregelen vergroot wordt. We zijn daarom voorstander om de 
kustgemeenten verder bij de realisaties te betrekken en te zorgen voor voldoende informatie en overleg naar de 
verschillende betrokken sectoren en belangengroepen: milieubeweging, visserijsector, recreatiesector,...

Nu de eerste overlegronde achter de rug is en de provinciegouverneur klaar is met zijn verslag, moet er werk 
gemaakt worden van de effectieve uitvoering van de wet op het Mariene Milieu. De SP is vragende partij voor 
goede en scherpe uitvoeringsbesluiten. De beslissing rond deze uitvoeringsbesluiten moet vooraf gegaan worden 
door een ruime informatie- én inspraakcampagne.

De bescherming van de Noordzee/van het Mariene Milieu stond 20 jaar op de politieke agenda. Nu de kaderwet 
er is moet de bescherming ook via de uitvoeringsbesluiten ingevuld worden.

#

Verdere aanpak vervuiling van het hinterland

De jongste j aren zijn er zware projecten opgestart en afgewerkt om de watervervuiling uit het binnenland aan te 
pakken. Dit is uiteraard erg positief, maar ook de rest van de vervuiling moet aangepakt worden. De land- en 
tuinbouw (pesticiden en overbemesting) en een stuk historische vervuiling vanuit de industrie zijn een vervuilings- 
bron voor de Noordzee en vervuilen de kanalen in de kustzone.

De verdere aanpak hiervan is belangrijk voor de Noordzee en voor ondermeer het visbestand in de kanalen van de 
kustzone.



OLIE VERVUILING OP ZEE

Korte tijd geleden brak voor de Bretoense kust de tanker ‘Erika’ doormidden. Duizenden liters olie stroomden in 
zee. Ook aan de Belgische kust deelden we in de brokken en spoelden resten olie en honderden besmeurde vogels 
aan op onze stranden. Na de ramp met de Erika werden we begin 2000 reeds 6 maal geconfronteerd met nieuwe 
incidenten aan onze kust, waarvan vier op zee en twee op het strand. Olievervuiling op het strand en in het Mariene 
Milieu vormt een belangrijk ecologisch probleem en brengt de kwaliteit van het kusttoerisme in het gedrang.

Bij een olieramp aan de kust is het van groot belang dat er een goede samenwerking is tussen de verschillende 
diensten en is het noodzakelijk dat de nodige middelen aanwezig zijn om de uitbreiding van een ramp te vermijden 
en de negatieve gevolgen te beperken.

In 1997 gaf toenmalig staatssecretaris voor leefmilieu Jan Peeters, de opdracht om een uitgebreide studie op te 
maken, waarin moest bestudeerd worden waar de problemen zaten en welke middelen nodig zijn voor de aanpak 
van olieverontreiniging op zee en op het strand. Deze studie wees uit dat voor de oliebestrijding op zee van 1000 
ton olie een basisuitrusting van 100 miljoen BF aan gespecialiseerde bestrijdingsuitrusting nodig is.

Tijdens de begrotingscontrole van maart 2000 werd 100 miljoen voorzien voor de aankoop voor dit basismateriaal. 
Tussen het ministerie van Leefmilieu, Binnenlandse Zaken (Rijkswacht, Civiele Bescherming) en het Defensie (ma
rine) werd een samenwerkingsakkoord gesloten. De Belgica zal ingezet worden tijdens de oliebestrijding. De 
komende jaren moet de bestrijdingsuitrusting verder aangevuld worden en moeten er daarop middelen voorzien 
worden voor een nieuw, specifiek vaartuig voor de oliebestrijding.

Maar vooral ook werk maken van preventie!

Eerst en vooral pleit de SP voor een preventief optreden. Voorkomen is immers beter dan genezen. Het is dan ook 
noodzakelijk dat er bij de Marine een mogelijkheid gecreëerd wordt om zich ten volle toe te leggen op het toezicht 
op olievervuiling. Dit kan met een relatief beperkt budget. In de huidige situatie is het te vaak het geval dat de 
vervuiler niet meer kan worden opgespoord.

Er dient gewerkt en geïnvesteerd in middelen om monsters te nemen en instrumenten voor monitering. Dit moet het 
mogelijk maken effectiever op te treden bij de verschillende gradaties van verontreiniging en sneller een juiste 
diagnose te stellen van het probleem. Dit laatste is belangrijk in het kader van het efficiënter inzetten van de diverse 
bestrij dingsmiddelen.

In de Belgische havens zijn er in principe voldoende ontvangstinstallaties voor vloeibare afvalproducten, maar ze 
worden zeker niet altijd gebruikt door de 
schepen. De kostprijs is behoorlijk hoog, 
men ziet het vaak als tijdverlies (liever op 
zee lozen) en het is niet verplicht. We plei
ten er voor om het gebruik van ontvangst
installaties verplicht te maken en de kost in 
de haventaksen te voorzien.
In de jachthavens moeten er dringend ook 
voldoende voorzieningen getroffen worden 
voor het reinigen van chemische toiletten van 
de recreatieve scheepvaart.



WINDENERGIE-PROJECTEN EN 
DE NOORDZEE: EEN STANDPUNT

De SP is een duidelijke voorstander van duurzame energie. Wij beschouwen kernenergie als een niet-duurzame 
energiebron omdat er geen sluitende garanties zijn voor de veiligheid van de installaties en vooral ook omtrent de 
berging en het toekomstig beheer van het kernafval. De SP is voorstander van een geleidelijke sluiting en ontman
teling van de kerncentrales in ons land. Maar atbouwen van kernenergie betekent voor de SP vooral concreet 
werk maken van alternatieven, van duurzame energie.

Wind- en zonne-energie moeten veel meer kansen krijgen. Wat windenergie betreft is de ganse kustzone de uitge
lezen plaats voor Vlaanderen om interessante projecten op te zetten. Er zijn echter duidelijke voorwaarden nodig 
om een duurzaam beleid voor duurzame energie uit te stippelen. De discussie over tal van inplantingsplaatsen loopt 
momenteel op heel wat plaatsen aan onze kust: in zee, in de voorhaven van Zeebrugge, in de polders vlak achter de 
zeereep, langs de autostrades,.. .Velen juichen de diverse initiatieven toe. Anderen zien dan weerde windmolens als 
visuele vervuiling. Bovendien is de relatie met overvliegende trekvogels nog onvoldoende uitgeklaard. Daarom doet 
de SP een aantal duidelijke voorstellen om windenergie mogelijk te maken waar het hoort:

□  de Vlaamse Regering moet op korte termijn zoekzones aanduiden waarbinnen windmolens kunnen. 
Deze zoekzones zijn gebaseerd op de conclusies van het reeds opgestelde Windplan Vlaanderen, en afge 
stemd op de bestemmingen op het gewestplan, de landschappelijke waarde en de reeds aanwezige infra 
structuur (bijv. autostrade, ambachtelijke zone,...). Er is dan ook dringend nood aan een duidelijk wettelijk 
kader om wildgroei te vermijden.

□  de SP kiest voor de combinatie van enkele windmolenparken en een aantal kleinere individuele wind 
molens. Een afstemming voor de volledige kust en polders is dan ook aangewezen om een optimale inpassing 
in het landschap te vrijwaren, en vooral om de belangrijke natuurgebieden te ontzien. In dit kader moet de 
overheid ook snel duidelijk maken wat de voorwaarden zijn om windmolens in te planten in/langs industriege 
bieden en ambachtel ijke zones.

□  voor een windmolenpark op zee is de SP 
voorstander om dit voldoende ver uit de kust 
aan te leggen, zoals er reeds initiatieven succes 
vol zijn in Denemarken en Nederland. Duide 
lijke afspraken met de betrokken instanties (o.a. 
visserij en milieubeweging) en een inspraakpro 
cedure voor de bevolking is een must.

□  de S P vraagt op zeer korte term ij n dat het
Instituut voor Natuurbehoud eindconclusies op 
stelt voor de Vlaamse regering in verband met 
de invloed van windmolens op trekvogels. Deze 
conclusies voor onze kust kunnen ongetwijfeld 
grotendeels gebaseerd worden op aanwezig 
studiewerk uit het buitenland, en moeten mee 
worden gekoppeld in het overwegingskader bij 
inplanting.



MOOIE LEVENDE STRANDEN

De kwaliteit van het strand is een belangrijke troef voor het kusttoerisme. Het strand zal uiterst belangrijk blijven 
voor toerisme en recreatie, maar met wat goede wil kan de natuur ook op het strand op een aantal plaatsen meer 
ruimte en meer kansen krijgen.

Strandreservaten

In ons 1 ° Milieuplan voor de kust hebben we een duidelijk standpunt ingenomen voor het aanduiden van 5 strand- 
reservaten: Westhoek, IJzermonding, Zeebrugge, Heist en Zwinbosjes-Zwin. Heist is ondertussen gerealiseerd en 
we blijven voorstander van de uitbouw van de overige 4 strandreservaten. Om misverstanden en communicatie- 
storingen met de betrokken kustgemeenten en de verschillende gebruikers van het strand te voorkomen, is het 
belangrijk dat de Vlaamse overheid hier zorgt voor goede informatie, voorlichting en overleg.

Constructies op strand en dijk

In het verleden is reeds herhaaldelijk vastgesteld dat het gebrek aan ruimtelijke ordening aan onze kust soms geen al 
te fraai beeld oplevert. Het schoolvoorbeeld zijn de duinen (zie elders in dit SP-Actieplan).



Wat misschien minder bekend is zijn de constructies op strand en dijk die als paddestoelen uit het zand rijzen. Er is 
wel een ingewikkelde regelgeving: geen gemeente o f uitbater die nog begrijpt wat nu allemaal wel en niet kan. 
Verder is er ook geen afstemming tussen de verschillende administraties, er is geen controle o f sanctionering van 
illegale constructies enz. Maar misschien belangrijker is het feit dat er helemaal geen beleid is.

In het laatste jaar is er op vraag van de SP door de Vlaamse en provinciale overheid een beleidsvoorbereidende 
studie uitgevoerd. De tussentijdse resultaten werden voorgelegd aan de kustgemeenten en de vertegenwoordigers 
van verschillende actoren (surfclubs, horeca, strandvissers, natuurbeschermers). Het eindrapport is neergelegd. De 
SP eist dan ook dat het beleidskader dat in het rapport wordt naar voor geschoven onverminderd wordt uitgevoerd. 
Iedere overheid (Vlaams Gewest, Provincie West-Vlaanderen, kustgemeenten) moet zijn verantwoordelijkheid 
hierin opnemen.

De SP pleit ervoor dat het Vlaams Gewest op basis van deze inventarisatie en het overleg met de kustgemeenten een 
MASTERPLAN STRANDINRICHTING uitwerkt. De SP is voorstander van een afdwingbaarjuridisch kader 
dat tegen 2004 moet afgewerkt en dus operationeel zijn. Hoofdprincipes daarbij moeten zijn:

□  duidelijkheid scheppen voor iedereen

□  ook constructies op het strand zijn gebonden aan een bouwvergunning

□  de overheid moet op basis van de studie/de inventaris voor elke zone aangeven wat kan en wat niet 
kan. Dit betekent heel concreet dat er zones zullen zijn waar er geen constructies kunnen komen en 
anderen waar er, mits het in acht nemen van de nodige bouwvoorschriften, wel bepaalde constructies 
kunnen komen.

□  wat binnen de 3 jaar, conform de wetgeving, niet over de nodige bouwvergunning beschikt moet afge 
broken worden

Strandreiniging

Toeristen en kustbewoners vragen propere stranden. De kustgemeenten doen dan ook zware inspanningen om 
zwerfvuil en allerlei aangespoeld afval te verwijderen. Het mechanisch reinigen zorgt er evenwel vaak ook voor dat 
natuurlijke aanspoelsels uit de zee en allerlei organismen die hierin leven en belangrijk zijn voor het strandleven 
(onder meer als voedsel voor een aantal strandvogels) mee verwijderd worden. In interessante zones zou selectieve 
manuele reiniging dit volledig kunnen opvangen, maar dergelijk werkwijze vraagt wel meer personeel. De SP stelt 
voor dat het Instituut Voor Natuurbehoud hier rond een concreet voorstel uitwerkt. Op basis hiervan kunnen dan de 
mogelijkheden verder bekeken worden.



EEN HERSTEL PT AN VOOR DE DUINEN

De Belgische kust is allesbehalve een voorbeeld van een goede ruimtelijke ordening. Een hele pak vergissingen uit 
het verleden kunnen jammergenoeg niet meer goedgemaakt worden. Dit neemt echter niet weg dat in een aantal 
belangrijke gebieden de open ruimte kan gesaneerd worden en het natuurlijke ecosysteem in grote mate hersteld. 
Dat dit wel degelijk kan, bewees de Vlaamse overheid met de afbraak Ÿan het ‘Home Theunis’ in 1995 en de Oude 
Marinebasis in Lombardsijde (uitvoering Plan Zeehond) in 1999.

Concreet is de SP voorstander van de volgende herstelmaatregelen:

□  De volledige afwerking van het herstelplan in de IJzermonding in Nieuwpoort (uitvoering Plan Zeehond).
□  De ontmanteling van de oude verbindingsweg (wegresten 2° Wereldoorlog) in de Zwinbosjes in Knokke-Heist
□  De afbraak van de leegstaande villa ‘ La Cigogne’ in Oostduinkerke en het herstel van het duingebied
□  De ontmanteling van de illegale campings in de duinen
□  De afbraak van ‘Home Fabiola’ in Oostende-Bredene en het herstel van het duinengebied
□  De afbraak van het oude en compleet vervallen zwembadcomplex in de Zwinbosjes in Knokke
□ ...

Rond deze afbraak/herstelprojecten moet een strategisch meerjarenplan (alles te realiseren op 5 jaar) opgemaakt 
worden. Op de begroting moeten daarvoor de nodige middelen voorzien worden.



AFBOUW VAN DE 
GRONDWATERWINNING IN DE 
DUINEN

Grondwaterwinning is een bijzonder nadelige ingreep voor de kustduinen. De grondwaterpeildaling die eruit voort
vloeit, leidt tot een verstoring van het functioneren van het gehele duinecosysteem.

De SP is voorstander van de volledige afbouw van de grondwaterwinning in de duinen. De waterwinningsinstallaties 
mogen operationeel gehouden worden voor het geval zich rampen zouden voordoen die het oppervlaktewater 
onbruikbaar zouden maken.

Nood aan een globaal waterplan

Er moet voor de drinkwatervoorziening van de kust een globaal plan worden uitgewerkt, dat moet passen binnen 
een integraal waterbeleidsplan voor Vlaanderen. Alleen zuivering van oppervlaktewater kan in de toekomst zorgen 
voor voldoende drinkwaterbevoorrading. In verband hiermee lijkt het ons zinvol te onderzoeken wat de mogelijk
heden zijn om de ‘Putten van Nieuwkapelle’ langs de linkeroever van de IJzer (en buiten valleigebied !), uit te 
bouwen als een tweede drinkwaterbekken. Het spreekt voor zich dat dit aan duidelijke randvoorwaarden moet 
gekoppeld worden, bv. geen betonnen kuip als ‘Blankaart I’. Op die manier kan een project gerealiseerd worden 
dat een meerwaarde betekent voor de drinkwaterproductie, landschap en natuur.

Ondanks herhaaldelijke beloftes is er tot op vandaag nog altijd geen globaal watervoorzienings-plan voor Vlaande
ren. Wetende hoe belangrijk voldoende en gezond drinkwater is voor de samenleving, is zoiets onverantwoord. De 
Vlaamse regering moet zo snel mogelijk opdracht geven om een dergelijk plan op te stellen. Van zodra dit globaal 
plan er is moet een ambitieus afbouwplan voor de waterwinning in de duingebieden uitgewerkt worden.

Rationeel waterverbruik

Een duurzaam waterbeleid houdt in dat er op microniveau (huishoudens, horeca, bedrijven,...)  initiatieven worden 
genomen voor het stimuleren van rationeel energiegebruik. Om het verbruik van grond- en drinkwater te verminde- 
ren, moet het gebruik van regenwater financieel gestimuleerd worden (subsidiëring van huishoudtoestellen die met 
regenwater werken/aangesloten zijn op regenwater, toilet-spoeling met regenwater, aanleg regenput,... ). Boven
dien moet zoveel mogelijk voorkomen worden dat niet-gebruikt regenwater rechtstreeks wordt afgevoerd met het 
afvalwater. Regenwater moet ofwel ter plaatse de boden kunnen binnendringen, ofwel gestockeerd worden voor 
gebruik (bijvoorbeeld via regenwaterputten). Het doordringbaar maken van grootschalige verharde terreinen (op
slagplaatsen, parkeerplaatsen,...)  moet gestimuleerd worden. Bij projecten van de overheid o f met overheidssteun 
moet dit een beleidslijn worden.

(zie ook het SP-Milieucontract)



Waterbeheer in de duin/polderovergangen

Voor de duin/polderovergangsgebieden biedt een plaatselijke verhoging van de grondwatertafel (bv. het plaatsen 
van kleine stuwen in enkele waterlopen) de mogelijkheid om het grondwaterpeil te herstellen. Dit is vooral aange
wezen in de delen van de duin/polderovergang die de jongste decennia te lijden hadden onder een (sterke) grondwa- 
terstandsdaling door de waterwinning in de duinen. In sterk verstoorde zones kan er eventueel gedacht worden aan 
een plaatselijke verlaging van het maaiveld door het afgraven van de verstoorde, voedselrijke toplaag. Opstuwing 
van het grondwater o f verlaging van het maaiveld kunnen bijdragen tot het herstel van de kwel vegetaties aan de 
binnenduinrand.

Aankoop van duingebieden en de aanleg van kustbossen is bijzonder belangrijk. Uiteraard zal de komst van meer 
bijkomende natuur- en groengebieden de nodige inrichting, het onderhoud en toezicht vereisen. Daarom pleit de SP 
voor een uitbreiding van duurzame werkgelegenheid bij de overheid met aandacht voor de sociale inkleuring van 
deze nieuwe jobs aan de kust.

De SP stelde in haar verkiezingscontract dat er 1000 nieuwe duurzame jobs moeten bijkomen in Vlaanderen. 
Intussen werd dit opgenomen in het regeerakkoord en wordt momenteel een concreet actieplan opgemaakt. Voor 
de SP betekent dit actieplan geen 1000 ‘boskabouters’ maar wel degelijk 1000 extra zinvol Ie en duurzame jobs in 
de natuursector, met bijzondere aandacht voor de sociale economie.

De SP vraagt voor de kustzone dus meer ruimte voor natuur en .. .jobs :

▼  Bijkomende aanwervingen bij de overheid in verhouding tot de bijkomende verworven natuurgebieden
voor inrichting, onderhoud en bewaking. Gezien het specifieke karakter van de kustzone, de kwetsbaarheid, de 
toestand van de duinen en de hoge nood aan herstel en ontwikkeling met de norm van het aantal arbeiders per X ha 
duinen zeker opgetrokken worden (nu is de norm met moeite één arbeidskracht per 100 ha). We denken dan 
onder meer aan de volgende diensten en projecten:

□  de Diensten Bos en Groen en Natuur van A MIN AL
□  de natuureducatieve centra/bezoekerscentra ‘ De Nachtegaal ’ in De Panne, De IJzermonding (nog 

volledig te ontwikkelen, Het Z w in ,...
□  de medewerkers van de gemeentelijke diensten voor milieu en natuurbehoud •

WERK MAKEN VAN 
DUINENBEHEER



^  Het ondersteunen en de verdere uitbouw van De Duinenwacht en De Landschapswacht, twee sociale econo- 
mie-initiatieven, die kansen geven aan langdurige werklozen om zich te bekwamen in de natuursector en door te 
groeien naar een duurzame job

De komende jaren moeten ook tal van andere educatieve en musecologische voorzieningen, die in meer o f mindere 
. mate te maken hebben met natuur, het mariene milieu en het maritiem erfgoed zorgen voor extra tewerkstelling.

SANERING VAN DE CAMPINGSECTOR

Heel wat campings zijn de afgelopen decennia in de duinen terechtgekomen, vaak zonder de nodige vergunningen. 
De campingsector is echter in volle evolutie en wordt mede dankzij het campingdecreet onderworpen aan een 
grondige sanering. De momenteel aan de gang zijnde kwaliteitsverhoging moet zowel voor natuurbehoud als voor de 
toeristische sector op zich een pluspunt vormen.

Deze sanering mag echter niet voorbij gaan aan het sociale aspect. Op diverse campings langs de kust is er perma
nente bewoning. Hun situatie vraagt specifieke aandacht en begeleiding, in samenwerking met de lokale besturen. 
De SP vindt dan ook dat bij de diverse sociale huisvestingsprojecten aan de kust, deze mensen volwaardig betrok
ken dienen te worden. Waar nodig dienen er desnoods extra middelen en initiatieven worden voorzien.

Wat de kampeerterreinen betreft in natuurgebieden vindt de SP dat deze hier niet thuishoren. Het campingdecreet 
dient dan ook resoluut te worden uitgevoerd. De Vlaamse overheid moet de hoogste prioriteit geven aan de 
ontmanteling van de volgende illegale en zonevreemde kustcampings:

□ Noordduinen, Koksijde (deels vergund)
□ ’t Liefoord, (militaire camping) Koksijde
□ Militair vakantiecentrum, N ieuwpoort
□ Crystal Palace, Westende
□ Cosmos, Westende
□ Petit Bruxelles, Oostende
□ Ramon, Oostende
□ Ostend Camping, Oostende



EEN BESCHERMINGSINITIATIEF 
VOOR DE KUSTPOLDERS

Het Duinendecreet was een zegen voor het behoud van de resterende duinen. Zonder het Duinendecreet waren op 
vandaag hoogstwaarschijnlijk vele honderden hectaren waardevol duingebied volgebouwd en vernietigd. Maar 
zoals de duinen tien jaar terug volledig dreigden opgeslorpt te worden, worden nu ook de achterliggende mooie en 
waardevolle polders op tal van plaatsen bedreigd. Verdroging, het rechttrekken van beken en grachten, het opvoe
ren van laagtes, de vaak zware druk van bemesting ed. knagen aan de waarde van onze kustpolders.

De West-Vlaamse polders vormen één van de meest waardevol Ie open ruimtes in Vlaanderen. Deze weidegebieden 
zijn ook op natuurvlak van groot belang. Ze herbergen niet alleen tal van weidevogels en duizenden overwinterende 
ganzen, maar vormen in ons land ook de laatste relicten voor zilte vegetatie.

Diverse aankoopprojecten van de natuurverenigingen en recent ook van de Vlaamse overheid en Stad Oostende 
zorgden ook voor een eerste en belangrijke beschermingsimpuls. Er is echter meer nodig om de reliëfrijke polder- 
graslanden te bewaren.

Het POLDERDECREET

De SP is vragende partij voor bijkomende beschermingsmaatregelen voor de kustpolders. Via gewestplanwijzigingen 
moeten de waardevolle zones in de polders een ‘groene’ bestemming krijgen.

De SP is ook vragende partij voor een ‘ Polderdecreet’ (naar analogie met het Duinendecreet). Via dit decreet 
moeten de waardevolle zones van de kustpolders (op basis van objectieve criteria) beschermd worden (bouw- 
verbod, tegengaan van opvoering van laagtes, verdroging,...). De Vlaamse overheid moet met dit Polderdecreet/ 
beschermingsplan als basis ook extra initiatieven nemen om in deze zones aankoopprojecten (aankoop = beste 
waarborg voor de toekomst) en natuurreservaten uit te bouwen. Via natuurinrichting moet er een actief herstel en 
natuurontwikkelingsbeleid gevoerd worden. Belangrijk is dat dit gebeurd met respect voor de huidige landbouw
activiteiten en dat gezorgd wordt voor een degelijke bedrijfsbegeleiding (voor de bedrijven in de waardevolle 
polderzones wordt op bedrijfsniveau een landschaps-natuurbedrijfsplan opgemaakt). Gekoppeld hieraan moeten 
er middelen zijn voor uitbolscenario’s voor oudere landbouwers, weidevogelbeheer (en dito vergoedingen) ver
plaatsen van activiteiten,...

De SP zal een concreet parlementair initiatief ï 
nemen voor de realisatie van het 
Polderdecreet.



TOT SLOT

In het 2° Milieuactieplan Voor Een Duurzaam Kustbeheer hebben we de basislijnen uitgetekend voor SP- 
werking rond Noordzee, duinen en kustmilieu voor de komende 4-5 jaren. Dossiers als duurzame energie, afval en 
duurzaam waterbeleid werden uitgebreider en concreter uitgewerkt in het nationaal SP-Milieucontract (Milieu- 
herstel, een wezenlijk onderdeel van sociale rechtvaardigheid). Uiteraard blijft ook dit M ilieucontract onze 
basis voor onze milieuwerking.

Zoals met andere SP-plannen is het de bedoeling dat we de actiepunten en projecten van ons 2° Milieuplan voor de 
kust verdedigen en bepleiten op het gemeentelijke, het provinciale, het gewestelijke, het federale en zonodig het 
Europese niveau.

Sociale rechtvaardigheid, méér democratie en een overheid die de bakens uitzet en de spelregels bepaalt, blijven 
hierbij onze basisprincipes voor een consequent milieubeleid dat de bron is van welvaart, gezondheid, werk en een 
goed leven voor iedereen.

Zeggen wat we doen en doen wat we zeggen, ook rond het leefmilieu aan de kust!

SP-federatie West-Vlaanderen 

Goedgekeurd door het congres van 20 april 2000 in De Branding 
in Wenduine.



De IJzermonding in Nieuwpoort.

De Website van de SP-West-VLAANDEREN: 
http://users.skynet.be/spwvl/
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