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In 2005 is er een stijging merkbaar van het aantal samenwerkingsakkoorden ten 
opzichte van 2004. Het aantal projecten ‘geïntegreerd kustbeheer’ is ongeveer 
gelijk gebleven (7 in 2004 en 8 in 2005). Opmerkelijk is dat in 2005, 5 nieuwe over-
eenkomsten zijn getekend. De ontwikkelingen en de resultaten van het project of 
de samenwerking zijn weliswaar belangrijk, maar ook het proces en het afgelegde 
traject zijn waardevol.

>  WAAROM DEZE INDICATOR? 
 De indicator wordt gedefi nieerd als het aantal samenwerkingsverbanden of projecten die als hoofd-

doel hebben: het bevorderen van een geïntegreerd en duurzaam beheer van het kustgebied. 

> WAT ZEGT DEZE INDICATOR? 
 De projecten en samenwerkingsakkoorden spelen in op prioriteiten die vanuit het Europees beleid 

of federaal wetenschapsbeleid naar voor geschoven worden. Aangezien de prioriteiten vanuit het 
beleid bepaald worden kunnen de resultaten van een project het beleid rechtstreeks ondersteunen. 
Opmerkelijk is dat de hoofdlijnen van subsidieprogramma’s de laatste jaren niet langer sectoraal 
worden geformuleerd, maar dat samenwerken en sectoroverschrijdend denken voorop gesteld 
wordt. Dit creëert een klimaat voor geïntegreerde projecten. 

 Zelfs al zijn de samenwerkingsverbanden en projecten van tijdelijke aard, toch zal de output en/of 
de adviezen invloed kunnen hebben op het kustbeleid. Hoe meer projecten en samenwerkingsver-
banden er zijn, hoe beter het kustbeleid ondersteund kan worden. Wel is het moeilijk een garantie te 
geven voor de kwaliteit van de projecten en samenwerkingsverbanden. 

> WAT ZIJN DE RESULTATEN? 
 Het aantal projecten en samenwerkingsverbanden ‘geïntegreerd kustzonebeheer’ neemt steeds toe. 

In 2005 is zelfs nagenoeg een verdubbeling merkbaar ten opzichte van 2004. Het aantal projecten 
rond duurzaam kustbeheer is nagenoeg gelijk gebleven (7 in 2004 en 8 in 2005). In 2004 liepen ver-
schillende projecten af, maar dit werd gecompenseerd door het opstarten van 3 nieuwe projecten 
in 2005. Opmerkelijk 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 mogelijkheid 
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 
stimuleert, maar ook van federaal wetenschapsbeleid.

 Naast de projecten is er de categorie van de samenwerkingsverbanden of overeenkomsten. Samen-
werkingsovereenkomsten kunnen voor een langere periode afgesloten worden, hoewel tussentijdse 
evaluaties en bijsturing noodzakelijk zijn. Ze zijn er niet om het imago van de partners op te krikken, 
maar wel om effectief een betere situatie voor de toekomst te bereiken. Ze moeten daarom inhoude-
lijk en naar uitvoering goed opgevolgd worden. 

 In 2005 werd een aantal nieuwe overeenkomsten afgesloten, waarbij niet enkel de overheid als part-
ner optrad. Zo werd een overeenkomst gesloten tussen een ngo en een bedrijf (overeenkomst tus-
sen natuurpunt vzw en Toyota in de haven van Zeebrugge), en tussen de sectoren en het beleid (het 
samenwerkingsakkoord voor de bescherming van het maritiem erfgoed in de Noordzee). 

>  WAT VOOR DE TOEKOMST?
 Niet enkel de resultaten van het project of het samenwerkingsverband zijn belangrijk, ook het 

proces en het afgelegde traject zijn waardevol. Het instellen van een eindgebruikerscomité kan als 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. Hoewel projecten dus steeds van beperkte 
duur zijn, kunnen hun resultaten op lange termijn doorwerken.

 Het is niet eenvoudig om goede en objectief meetbare indicatoren te vinden die bestuurlijke vernieu-
wing in het kustbeleid meten. Naast de hier beschreven indicator kan er bijvoorbeeld aan gedacht 
worden het aantal deelnemers aan hoorzittingen over kustbeleid te meten, of (de kwaliteit 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.

Grafi ek 1 Evolutie van het aantal bestuurlijke samenwerkings - 
  verbanden en projecten die betrekking hebben op 
  geïntegreerd kustzone beheer, 1998-2005
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