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 Meer informatie?

Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer

Provinciaal Ankerpunt Kust
Wandelaarkaai 7, 8400 Oostende
T 059 34 21 47,  F 059 34 21 31

Kathy Belpaeme • E kathy.belpaeme@kustbeheer.be 
Hannelore Maelfait • E hannelore.maelfait@kustbeheer.be
Sylvia Theunynck • E  sylvia.theunynck@kustbeheer.be

  www.kustbeheer.be

Onze thematische sites:

www.lenteprikkel.be
www.dekustkijktverder.be
www.meeuwenindestad.be
www.kustatlas.be
www.kustbeheer.be/indicatoren

Partners in het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer

Provincie West-Vlaanderen
Provinciehuis Boeverbos
Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries
T 050 40 34 52 

Rik Samyn • E rik.samyn@west-vlaanderen.be
Peter Norro • E peter.norro@west-vlaanderen.be

Vlaamse Overheid

Agentschap voor Natuur en Bos, beheerregio Kustzone

Zandstraat 255, 8200 Sint-Andries
T 050 45 42 50

Jean-Louis Herrier • E  jeanlouis.herrier@lne.vlaanderen.be
Ilse Killemaes • E ilse.killemaes@lne.vlaanderen.be
Hannah Vannieuwenhuyse • E hannah.vannieuwenhuyse@lne.vlaanderen.be
Evy Dewulf • E evy.dewulf@lne.vlaanderen.be

Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, Afdeling Kust

Vrijhavenstraat 3, 8400 Oostende
T 059 55 42 14 

Peter De Wolf • E peter.dewolf@mow.vlaanderen.be
Miguel Berteloot • E miguel.berteloot@mow.vlaanderen.be

Vlaams Instituut voor de Zee
Wandelaarkaai 7, 8400 Oostende
T 059 34 21 30, F 059 34 21 31

Jan Mees • E jan.mees@vliz.be
Ann-Katrien Lescrauwaet • E annkatrien.lescrauwaet@vliz.be

Waarnemend lid binnen het Dagelijks Bestuur van het Coördinatiepunt

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 
Directoraat Generaal Leefmilieu, Sectie Marien Milieu
Victor Hortaplein 40, bus 10, 1060 Brussel
T 02 524 96 27 

Michael Kyramarios • E michael.kyramarios@health.fgov.be

Het Coördinatiepunt ontvangt steun van
het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

DE KUST... KWESTIE VAN EVENWICHT

COÖRDINATIEPUNT
DUURZAAM KUSTBEHEER

    Ligging

EFRO



 Wat mag u van ons verwachten?

Het Coördinatiepunt kreeg drie strategische doelstellingen mee:

1. meewerken aan de implementatie van de aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2002 betreffende de
 uitvoering van een geïntegreerd beheer van kustgebieden in Europa;
2. bevorderen van integratie van planning en beleid in het kustgebied;
3. creëren van een draagvlak voor geïntegreerd beheer van het kustgebied. 

Om de operationele doelstellingen te realiseren zal het Coördinatiepunt volgende activiteiten ontplooien:

1. communiceren en sensibiliseren over geïntegreerd beheer van het kustgebied: 
 realiseren van concrete acties in het kader van geïntegreerd kustbeheer om zo een draagvlak te creëren;
 publicaties (brochures, folders, posters, artikels) en websites uitbrengen over specifi eke kustgebonden sectoroverschrijdende thema’s, 

of een bijdrage leveren aan relevante publicaties;
 organiseren of mede-organiseren van studiedagen, workshops en symposia;
 deelnemen aan publieksdagen, studiedagen, workshops en symposia.

2. optreden als aanspreekpunt voor geïntegreerd beheer van het kustgebied:

 een informatieloket voor de kust uitwerken en op een objectieve manier informatie verstrekken aan beleidsverantwoordelijken,
 leerkrachten, studenten, geïnteresseerde burgers enz. uit binnen- en buitenland;

 informatie verstrekken vanuit en aan de relevante internationale fora, op vraag of uit eigen initiatief;
 deelnemen aan relevante Europese en internationale projecten en netwerken in verband met duurzaam kustbeheer.

3. een platform aanbieden voor overleg over geïntegreerd beheer van het kustgebied:

 het secretariaat waarnemen van specifi eke, geïntegreerde overlegstructuren;
 aanbieden van een (tijdelijk) platform bij specifi eke, actuele problemen;
 deelnemen aan relevante stuurgroepen en overlegstructuren om een duidelijk beeld te krijgen van nieuwe beleidsontwikkelingen en 

toekomstplannen en om de rol van facilitator bekend te maken.

4. opvolgen van de duurzaamheidsindicatoren van het kustgebied:

 het gebruik van de kustindicatoren als beleidsondersteunend instrument stimuleren;
 uitwerken van de website over indicatoren en bijdragen aan relevante publicaties hieromtrent.

5. meewerken aan de realisatie van de Europese aanbeveling betreffende de uitvoering van een geïntegreerd beheer van

 kustgebieden in Europa:

 meewerken aan de nationale implementatie van geïntegreerd beheer van het kustgebied in België;
 verzorgen van de internationale samenwerking in het kader van deze Aanbeveling.

Het Coördinatiepunt zal bij het uitvoeren van de doelstellingen nooit in de plaats treden van de bevoegde overheden.
De activiteiten worden jaarlijks in overleg met alle partners vastgelegd en goedgekeurd.

Schema

Organisatiestructuur Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer

Organisatiestructuur 
en samenwerking
Coördineren en regisseren kunnen we niet alleen. 
Vandaar dat ook heel wat andere (overheids)diensten 
en partners aan de kust betrokken zijn bij de
organisatiestructuur van het Coördinatiepunt.

Bestuurlijk overleg

Het bestuurlijk overleg is samengesteld uit hogere
ambtenaren, met een duidelijk mandaat van de minister.
De minister wijst de vertegenwoordigers aan. De niet-
ministeriële afgevaardigden hebben een duidelijk mandaat 
van hun respectieve bestuurders of directie.

De belangrijkste taak van het bestuurlijk overleg is
sectoroverschrijdende thema’s (bv. projecten, beleids-
voornemens, beleidsplannen) met alle betrokken diensten 
openlijk te bespreken, hierover te overleggen, informatie uit 
te wisselen en waar nodig naar oplossingen te zoeken.

Taakgroep

De taakgroep zorgt voor de praktische en concrete opvolging 
van geïntegreerd kustzonebeheer.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur zorgt voor de dagelijkse en fi nanciële 
opvolging, aansturing van de werking van het secretariaat, 
voorbereiding en opvolging van het Bestuurlijk overleg.

Ad-hoc-werkgroepen

Deze tijdelijke werkgroepen met variabele samenstelling 
kunnen opgericht worden door het Bestuurlijk overleg of 
de taakgroep, als de nood zich voordoet. In de werkgroepen 
worden thema’s opgenomen die zeer gespecialiseerd zijn,
of die specifi ek de lokale overheden aanbelangen.
In deze werkgroepen zal bijzondere aandacht besteed
worden aan het betrekken van de gemeenten.

Kustforum (Klankbordgroep)

De functie van het kustforum is de informatiedoorstroming 
van en naar het maatschappelijke middenveld te verzorgen 
en zo de kans te geven aan alle betrokkenen om nieuwe
thema’s inzake duurzaam kustbeheer naar voren te
schuiven. Het kustforum wordt georganiseerd door het 
Bestuurlijk overleg.

Secretariaat

Het secretariaat zorgt voor de dagelijkse werking van het 
Coördinatiepunt.

Onze globale doelstelling
Duurzaam en geïntegreerd beheer van het kustgebied in België stimuleren en 
promoten. Het Coördinatiepunt is hét aanspreekpunt voor al wie in de kustzone 
met sectoroverschrijdende thema’s te maken krijgt. 

 Onze kust: een complex gebied
Vanaf het zeewater tot diep in de polders is de kustregio een uiterst waardevol gebied op sociaal, ecologisch en economisch vlak.
Maar tegelijk is het harmonieus samengaan tussen deze aspecten broos en gemakkelijk te verstoren. Om dit kostbare evenwicht te
behouden is er nood aan visie, nauwe samenwerking, engagement en actie.

De kustzone kent namelijk een grote verscheidenheid aan activiteiten en functies die elkaar intens en merkbaar beïnvloeden. Om het hele 
kustecosysteem optimaal in stand te houden en te verbeteren is een gecoördineerde aanpak nodig. Daarbij wordt rekening gehouden met 
de belangen van alle sectoren en de leefbaarheid van de kust in al haar aspecten.

 Onze partners
 de provincie West-Vlaanderen, die optreedt vanuit haar decretale taakstelling gebiedsgericht te werken;
 De Vlaamse overheid, waarvan twee departementen partner zijn in het Coördinatiepunt. (1) Departement Mobiliteit en Openbare

 werken, Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, Afdeling Kust (2) Departement Leefmilieu, Natuur en Energie,
 Agentschap voor Natuur en Bos, beheerregio Kustzone;

 Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). 

In september 2007 ondertekenden deze partners een protocol voor de samenwerking in het Coördinatiepunt. Hierbij bevestigen de
partners dat zij het Coördinatiepunt zullen inzetten als hét instrument om een goed beheer van de kust te bewerkstelligen. 

 Wie zijn de doelgroepen van het Coördinatiepunt?
In de eerste plaats richten wij ons op overheden, sectorale organisaties en belangengroepen.
De burger zal via gerichte campagnes benaderd worden. Hij kan het Coördinatiepunt ook als aanspreekpunt inzake kustbeheer raadplegen.

In september 2007 werd het Coördinatiepunt Duurzaam Kust-

beheer bekrachtigd door de ondertekening van een protocol.

Vlnr. achteraan: Jan Mees (Directeur Vlaams Instituut voor de Zee 
(VLIZ)), Bernard De Putter (Algemeen Directeur, Vlaamse Over-
heid, Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken,
IVA Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust),
Bart Naeyaert (gedeputeerde voor Land- en tuinbouw, interaal 
waterbeleid en milieuvergunningen, personeel), Marleen Evenepoel 
(Administrateur-generaal, Vlaamse Overheid, Beleidsdomein 
Leefmilieu, Natuur en Energie, Agentschap voor Natuur en 
Bos), Kathy Belpaeme (Coördinator, Coördinatiepunt Duurzaam 
Kustbeheer).
Vlnr. vooraan:  Marie-Claire Van der Stichele- De Jaegere
(Ere-Gedeputeerde en secretaris VLIZ), Paul Breyne (Gouverneur 
en Voorzitter VLIZ), Jan Durnez (gedeputeerde Budget en bestuur-
lijke organisatie, Leefmilieu, natuur en landschappen), Hilaire Ost 
(Provinciegriffi er), Hilde Crevits (Vlaams minister voor Openbare 
Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur)
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