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(1) Mededeling van de Europese Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement inzake geïntegreerd beheer van kustgebieden: een strategie
voor Europa (COM(2000) 547).

Inleiding
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De kustgebieden van de Europese Unie staan onder
voortdurende druk. Momenteel woont bijna de helft van de
bevolking van de Unie met een kustlijn op minder dan vijftig
kilometer afstand van de zee (1) en de economische welvaart
in de Unie is voor een groot deel te danken aan hulpbronnen
van het kustgebied. Visserij, scheepvaart en toerisme maken
alle drie aanspraak op vitale ruimte langs de naar schatting
89 000 kilometer lange kustlijn van Europa, en de
kustgebieden omvatten enkele van Europa’s meest kwetsbare
en waardevolle natuurlijke habitats.

De toenemende vraag naar in het kustgebied aanwezige
hulpbronnen leidt echter tot aantasting ervan, wat tot uiting
komt in verminderde waterkwaliteit en -kwantiteit, versnelde
erosie, accumulatie van verontreinigende stoffen, verlies van
mogelijkheden voor de visserij enz. Bovendien heeft deze
aantasting negatieve sociaal-economische gevolgen.

Veel van de problemen waarmee Europa’s kustgebieden te
kampen hebben, blijven niet tot één land beperkt. Als in het
Kanaal bijvoorbeeld een olietanker zinkt, zorgt de
vrijkomende oliemassa vrijwel zeker voor schade in het
Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Evenzo zal industriële of
landbouwverontreiniging die zijn weg vindt naar de Donau in
Oostenrijk, verscheidene landsgrenzen overschrijden alvorens
ten slotte duizenden kilometers verderop in Roemenië de
Zwarte Zee in te stromen.

De kustgebieden in de EU kunnen ook de invloed ondervinden
van beleid dat op het eerste gezicht niets met die gebieden
van doen lijkt te hebben. Zo kan het gemeenschappelijk



landbouwbeleid (GLB) van invloed zijn op de hoeveelheden
excrementen afkomstig van de intensieve varkens- en
veehouderij die geregeld in beken en rivieren terechtkomen.
Nitraat in dierlijke mest en chemische kunstmest bevordert de
groei van blauwgroene algen, die zich razendsnel
voortplanten en vervolgens veel andere vormen van
waterleven verstikken. Wanneer dit algenrijke water de zee
bereikt, kan het ernstige problemen veroorzaken voor
kustgebieden, in het bijzonder in de vorm van
verontreiniging van recreatiestranden. De ontwikkeling van
het GLB zal er hopelijk toe bijdragen het probleem van
nitraatverontreiniging te beperken.

Op dezelfde wijze kan EU-beleid gericht op het beïnvloeden
van de economische overlevingskansen van plattelands- en
berggebieden grote gevolgen hebben voor het aantal mensen
dat naar de kust migreert.

Al deze factoren geven aan dat Europa’s kustgebieden
speciale aandacht verdienen van de beleidsmakers van de
Europese Unie. Daarom werkt de Unie aan de invoering van
een gecoördineerd beleid voor de kustgebieden (1). Naast
stappen ter verbetering van EU-beleid dat van invloed is op
kustgebieden, vraagt de Europese Commissie de lidstaten
nationale strategieën te ontwikkelen voor het geïntegreerd
beheer van kustgebieden (GBKG).

Met het bevorderen van GBKG beoogt de Commissie alle
verschillende plaatselijke, regionale, nationale en Europese
beleidsmaatregelen op elkaar af te stemmen en alle
hoofdrolspelers die invloed hebben op het dagelijks leven in
de kustgebieden van de Unie, bijeen te brengen.

4

(1) COM(2000) 547 van 27 september 2000.



GBKG is gericht op het binnen één kader samenbrengen van
alle verschillende beleidsmaatregelen die gevolgen hebben
voor de kustgebieden van de Unie. Daarbij gaat het zowel om
de planning als om het beheer van de hulpbronnen en de
ruimte in die gebieden. GBKG is geen totaaloplossing, maar
een continu dynamisch proces dat zich mettertijd steeds
verder zal ontwikkelen.

De noodzaak om alle plaatselijke, regionale, nationale en
Europese beleidsmakers en andere belanghebbenden van wie
de activiteiten van invloed zijn op kustgebieden, bijeen te
brengen, staat bij GBKG centraal. Zonder coördinatie op alle
niveaus zal het succes van inspanningen ter bescherming van
de kusten van de Unie beperkt blijven. Tot de
belanghebbenden behoren niet alleen overheidsambtenaren
en beleidsmakers, maar ook andere geïnteresseerde partijen,
zoals plaatselijke bewoners, niet-gouvernementele
organisaties en het bedrijfsleven.

GBKG behelst meer dan alleen milieubeleid. Hoewel de
noodzaak om de werking van de natuurlijke ecosystemen te
beschermen een hoofddoelstelling van de strategie is, beoogt
GBKG ook het economisch en sociaal welzijn in kustgebieden
te verbeteren en bij te dragen tot het ontwikkelen van alle
mogelijkheden ervan als moderne vitale gemeenschappen. In
het kustgebied zijn deze milieu- en sociaal-economische
doelstellingen nauw met elkaar verweven.

5

GBKG in een
notendop



De kustlijn van de EU is 89 000 kilometer lang, en ongeveer de
helft van de bevolking van lidstaten met een kustlijn woont
op minder dan vijftig kilometer afstand van de zee. De
kustgebieden omvatten nu reeds de meest waardevolle
habitats van de Unie; een recente studie van de Commissie (1)
laat zien dat de totale ecosysteembaten van de kustgebieden
in de EU economisch gezien het BBP van een klein EU-land
overtreffen. De Europese Commissie is van mening dat een
meer gecoördineerde aanpak nodig is om te waarborgen dat
deze economische hulpbron niet teloorgaat.

Als EU-regeringen nationale strategieën voor GBKG opzetten,
kunnen ze zowel de economische als de ecologische situatie
van hun kustgebieden verbeteren. Uit studies met betrekking
tot de potentiële sociaal-economische waarde van GBKG blijkt
dat de geschatte jaarlijkse brutobaten van GBKG (met
inbegrip van de bescherming van de habitats, plaatselijke
handel en toerisme) kunnen oplopen tot 4,2 miljard euro voor
de Europese Unie als geheel. Afgezien van de netto
economische baten zijn er ook kwalitatieve voordelen — die
per afzonderlijk GBKG-initiatief zullen verschillen —  zoals een
grotere maatschappelijke cohesie van kustgemeenschappen.

Kortom, de tenuitvoerlegging van nationale GBKG-strategieën
zal relatief weinig kosten, maar kan aanzienlijke en blijvende
economische baten opleveren.

6

Europa’s kustlijn

(1) An assessment of the socio-economic costs and benefits of integrated
coastal zone management, Firn Crichton Roberts, november 2000.
http://europa.eu.int/comm/environment/iczm/socec_en.pdf
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De Europese kustgebieden hebben waarschijnlijk met een
groter aantal economische, sociale en ecologische problemen
te kampen dan welke andere gebieden in de Europese Unie
ook. Van Lapland tot Kreta staan kustgebieden voor grote
uitdagingen op het gebied van planning en beheer, waarbij
de gebieden aan de uiterste periferie van de EU veelal de
synthese belichamen van de vele problemen die zich in
kustgebieden kunnen voordoen. Hier volgen enkele van de
beter bekende voorbeelden van deze problemen.

Slecht geplande toeristische ontwikkelingen

Mits op de juiste wijze beheerd, kan toerisme een vitale bron
van nieuwe economische dynamiek voor kustgebieden zijn.
Maar langs grote delen van de kustlijn van de Unie heeft het
toerisme zich lukraak en zonder enige planning ontwikkeld,
waardoor het ernstige sociale en ecologische problemen
veroorzaakt.

Zo vormen toeristische ontwikkelingen in kustgebieden vaak
een grote aanslag op de zoetwatervoorraden en in sommige
gebieden van Zuid-Europa heeft dit daadwerkelijk tot
problemen geleid. In grote delen van het Middellandse-
Zeegebied, waaronder de Griekse eilanden, heeft overmatige
exploitatie van de schaarse grondwaterreserves tot gevolg
gehad dat zeewater in de lokale grondwaterlagen is
doorgesijpeld, waardoor het water niet langer drinkbaar is. Op
veel van deze eilanden ontbreekt het ook aan geschikte
faciliteiten voor het verwijderen van vast afval, met als gevolg
dat overal illegale vuilnisbelten zijn ontstaan.

Slecht beheer van badplaatsen kan ook ernstige vervuiling van
lucht en zee tot gevolg hebben. Toeristische ontwikkelingen
dragen bij tot het verbranden van grote hoeveelheden fossiele
brandstoffen, waardoor de kwaliteit van de lucht ter plaatse
achteruitgaat. Deze brandstoffen worden niet alleen gebruikt
voor het bereiden van voedsel en voor verwarming in hotels,
cafés en restaurants, maar ook voor de aandrijving van grote

Europa’s kusten –
De problemen
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aantallen motorfietsen, auto’s en plezierboten in
badplaatsen.

Slecht geplande toeristische ontwikkelingen in kustgebieden
kunnen ook de bestaande lokale industrie schade toebrengen
en de sociale structuur van plaatselijke gemeenschappen
ontwrichten. Zo zijn op de Cycladen conflicten ontstaan
tussen het toerisme en de mijnindustrie. Toerisme heeft ook
geleid tot het in verval raken van traditionele
arbeidsintensieve landbouwmethoden, omdat de plaatselijke
bewoners hun voormalige werk als landbouwers hebben
opgegeven om in bars, cafés en nachtclubs te gaan werken.

In de Gironde — het estuarium van de Garonne in Frankrijk —
veroorzaken giftige verfstoffen die op de romp van
plezierboten worden aangebracht ter bestrijding van
zeepokken, ernstige problemen voor lokale viskwekerijen.

Deskundigen wijzen er echter met nadruk op dat toerisme een
positieve rol kan spelen in kustgebieden als het op de juiste
wijze wordt beheerd. In het district Storstrøm in Denemarken
draagt het toerisme — met name in het laagseizoen — bij tot
compensatie voor de afnemende werkgelegenheid in de
visserij, landbouw, zware industrie en scheepvaart.

De achteruitgang van de visserij

Voor veel van Europa’s kuststeden en -dorpen is de visserij al
eeuwenlang een levenswijze. De visserij in de Europese Unie in
haar totaliteit staat momenteel echter voor ernstige
moeilijkheden. In veel gebieden is de visstand door
overbevissing aanzienlijk verminderd en dit heeft op zijn
beurt weer geleid tot banenverlies en economische
problemen. Om overbevissing tegen te gaan, tracht het
gemeenschappelijk visserijbeleid van de EU de aan de
wateren van de Unie onttrokken hoeveelheid vis onder
controle te krijgen en het aantal schepen te verminderen door
middel van meerjarige oriëntatieprogramma’s voor de
vissersvloten (MOP’s).
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Maar deze vermindering van de vlootcapaciteit heeft in veel
kustgebieden ook de werkloosheid doen toenemen. Omdat
traditionele vissershavens hun activiteiten hebben beëindigd
of beperkt, zijn mensen naar elders verhuisd, en dit proces
heeft het fundamentele karakter van veel kustgebieden
veranderd. Veel steden die vertrouwden op hun imago van
visserijgemeenschap om toeristen aan te trekken, hebben de
bezoekersaantallen sterk zien dalen toen de plaatselijke
zeevarenden hun netten voorgoed opborgen.

In sommige gebieden is getracht alternatieven te ontwikkelen
om de lokale economie een nieuwe impuls te geven. Maar dit
proces verliep verre van gemakkelijk en in veel gebieden zijn
en blijven de kansen op werk buiten de visserij gering.

In regio’s waar visserij nog steeds een economische factor van
betekenis is, moet deze bedrijfstak vaak met andere
kustgebruikers strijden om de beschikbare ruimte. Zo kunnen
kustinfrastructuur, jachthavens en afmeerplaatsen en
pleziervaart negatieve gevolgen hebben voor de kustvisserij
en visbestanden.
Toenemend gebruik van de kustwateren kan leiden tot
vermindering van het aantal gronden dat toegankelijk is voor
visserijgemeenschappen, en verlies van mariene habitats

(voedselgronden,
paaigebieden en

„kraamkamers”),
alsmede tot

achteruitgang van
de waterkwaliteit

en schade aan
het

kustmilieu.
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Aquacultuur, die voornamelijk in kustwateren wordt
uitgeoefend en niet los kan worden gezien van andere
beleidsaspecten zoals urbanisatie, toerisme en landbouw, is
een goed voorbeeld van de wijze waarop GBKG kan helpen
voorkomen dat activiteiten in het kustgebied met elkaar in
conflict komen. Van visteelt kan een positieve invloed uitgaan
op kustgebieden, aangezien hiervoor een goede
waterkwaliteit en een schoon milieu zijn vereist. Goed
beheerde viskwekerijen zijn een toeristische attractie en een
leverancier van verse zeevruchten voor plaatselijke
restaurateurs. Maar deze activiteit heeft ook een keerzijde.
Immers, er wordt aanspraak gemaakt op beperkte
waterruimte en op terreinen bestemd voor
ontwikkelingsdoeleinden, en tevens ontstaan daardoor
problemen op het gebied van afvalverwijdering en
verontreiniging.

Slecht ontworpen vervoersnetten

Het vervoer in de kustgebieden in de EU is verantwoordelijk
voor een aantal bijzonder complexe problemen. Zonder
adequate verbindingen zijn deze gebieden niet in staat de
economische vruchten te plukken van een bloeiende
toeristenindustrie of hun lokale economieën tot ontwikkeling
te brengen. Bovendien kan slecht georganiseerd vervoer dat

uitsluitend op de toeristenstromen is gericht
de toegang voor permanente bewoners
bemoeilijken. In ieder geval kunnen te veel —
of slecht ontworpen — vervoersverbindingen
leiden tot problemen van verontreiniging en
overbezetting, alsmede tot vernietiging van
habitats.

De vervoersplanologen van de Unie staan voor
de uitdaging de juiste balans te vinden tussen
toegankelijkheid en de noodzaak het lokale
milieu te beschermen. Helaas slagen ze daar
maar zelden in; planologen hebben nooit veel



aandacht besteed aan de zeer specifieke behoeften van
kustgebieden.

De laatste decennia heeft het probleem van slechte
vervoersverbindingen ertoe geleid dat mensen zijn
weggetrokken uit sommige van de meest afgelegen
kuststreken van de Unie. Deze ontvolking is bijvoorbeeld
bijzonder opvallend geweest op bepaalde Griekse eilanden en
op de archipel voor de kust van Denemarken en Zweden.

Ook de Golf van Napels in Italië heeft voor een deel te lijden
gehad van de aanwezigheid van veel ongecoördineerde
vervoersverbindingen. Momenteel doen plaatselijke
planologen verwoede pogingen de problemen van Napels —
verkeerscongestie, intensief toerisme, verontreiniging en
slecht beheer van het natuurlijke en culturele erfgoed — de
baas te worden.

Het verwezenlijken van wat deskundigen „duurzame
toegankelijkheid" noemen — met andere woorden, het tot
stand brengen van doeltreffende vervoerssystemen die in
harmonie zijn met het lokale milieu — zal een belangrijke stap
zijn op de weg naar een algehele verbetering van de toestand
van Europa’s kustgebieden. Om dit doel te bereiken, dienen
de verschillende nationale instanties die verantwoordelijk zijn
voor de aanleg van de vervoersinfrastructuur, nauwer samen

te werken met plaatselijke
belanghebbenden in de kustgebieden.

Toenemende urbanisatie

De laatste decennia is de kustlijn van de
Unie steeds verder geürbaniseerd. Hoewel
goed geplande vastgoedontwikkeling ertoe
kan bijdragen het economisch verval van
kustgebieden tegen te gaan, is langs de
kust van de Unie maar al te vaak sprake
geweest van ongebreideld bouwen zonder
enige planning.

11



12

Een van de oorzaken van deze naar alle kanten uitdijende
verstedelijking was de grote toename van het aantal tweede
huizen in de kustgebieden in de EU. Veel van deze huizen
staan het grootste deel van het jaar leeg en worden alleen in
het weekend of in het vakantieseizoen bewoond. Toch heeft
de bouw ervan vaak tot gevolg dat natuurlijke habitats
worden vernietigd en dat het publiek geen toegang meer
heeft tot de plaatselijke stranden. Bovendien kunnen hun
afvalverwijderingssystemen en septic tanks het vermogen van
het natuurlijke milieu om verontreinigende stoffen op te
nemen, overbelasten.

Het probleem van de overontwikkeling van kustgebieden doet
zich in het bijzonder voelen in Zuid-Europa, waar veel tweede
huizen illegaal of „semi-legaal” zijn en strijdig met
plaatselijke wetten op het gebied van ruimtelijke ordening.

Erosie

In veel kustgebieden in de EU is erosie door de zee een
natuurlijk proces dat al miljoenen jaren aan de gang is. Op
zichzelf levert het verschijnsel weinig gevaren op voor het
milieu, maar het is een probleem geworden in gebieden waar
kuststeden en -dorpen worden bedreigd.

Erosie pogen te voorkomen is een uiterst complexe
aangelegenheid en het is niet altijd gemakkelijk te berekenen
welke langetermijneffecten door menselijke ingrepen in dit
natuurlijke proces worden veroorzaakt. Traditionele „harde”
waterbouwkundige werken ter voorkoming van kusterosie,
zoals betonnen waterkeringen of dijken, zijn zeer duur in
onderhoud en niet altijd doeltreffend in het tegengaan van
landafkalving. In sommige gebieden hebben ze dit proces
zelfs versterkt. Grote bouwwerken van wat voor type ook in
gebieden die onderhevig zijn aan erosie, kunnen het
probleem eveneens verergeren.

In sommige delen van de Baltische-Zeekust in Letland
bijvoorbeeld verliep de afkalving van de kust door natuurlijke
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erosie al duizenden jaren met een snelheid van 1,2 meter per
jaar, totdat in Ventspil een grote haven voor olietankers werd
aangelegd.
Nu wijkt de kustlijn ter plaatse met 2,5 tot 3,5 meter per jaar
terug.

In veel gebieden van de Unie komen nationale en regionale
autoriteiten langzamerhand tot het besef dat pogingen om de
natuurlijke erosie een halt toe te roepen door het bouwen van
muren, vaak een doodlopende weg is. In plaats daarvan
hebben sommige beheerders gekozen voor een beleid dat de
naam „beheerste terugtrekking” heeft gekregen. Dit beleid
behelst het geleidelijk verminderen van menselijke activiteit
in kustgebieden die eens weer door de zee zullen worden
opgeëist. Op de zuidwestkust van het eiland Wight in het
Verenigd Koninkrijk, waar de kliffen de laatste vierhonderd
jaar meer dan vierhonderd meter zijn teruggeweken, hebben
plaatselijke ondernemingen voor deze pragmatische
benadering gekozen.

In regio’s waar beheerste terugtrekking geen oplossing is (bv.
gebieden met een zeer hoge economische of historische
waarde), is door veel autoriteiten gekozen voor „zachte”
kustverdedigingen in plaats van traditionele strandmuren of
zeeweringen. In gebieden die niet overontwikkeld zijn, kan
bijvoorbeeld het opnieuw beplanten van zandduinen met
helmgras en andere inheemse vegetatie het erosieproces zeer
doeltreffend vertragen. Beleidsmakers staan de komende
jaren voor de grote uitdaging om in deze gebieden duurzame
oplossingen te formuleren die zo weinig mogelijk onvoorziene
gevolgen hebben.
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Verontreiniging

Verontreiniging vormt voor kustgebieden van twee kanten
een bedreiging. Niet alleen worden deze gebieden geregeld
getroffen door grote maritieme rampen, zoals het aanspoelen
van olievlekken of het weglekken van chemicaliën, maar ze
hebben ook te lijden van verontreiniging die vanuit het
binnenland via beken en rivieren in zee terechtkomt.

Verontreiniging ten gevolge van ongelukken op zee is een
specifiek probleem in kustgebieden die vlakbij internationale
scheepvaartroutes liggen. In het algemeen wordt zeevervoer
als relatief milieuvriendelijk beschouwd. Maar het probleem
bij scheepvaart is dat de gevolgen van ongelukken vaak
catastrofaal zijn.
Toen de in Malta geregistreerde olietanker Erika in 1999 voor
de Franse kust zonk, veroorzaakte de uit het schip
wegstromende oliemassa enorme schade aan het milieu en de
economie. Oesterkwekerijen moesten hun activiteiten
beëindigen, het aantal toeristen dat de Franse badplaatsen in
de getroffen gebieden bezocht, daalde aanzienlijk en de
kustlijn werd over honderden kilometers bedekt met ruwe olie
die een afschuwelijke stank verspreidde.

Bovendien is vaak zeer moeilijk vast te stellen wie de schuld
draagt van ongelukken op zee. De bedrijven die eigenaars
zijn van de olietankers, zijn vaak gevestigd in landen die
buiten de rechtsbevoegdheid van de EU liggen, en daardoor
is het gerechtelijk vervolgen van zulke bedrijven een
langdurig en gecompliceerd proces. Maar de Europese
Commissie heeft onlangs een aantal voorstellen gedaan voor
preventieve maatregelen op dit gebied.

Verontreiniging afkomstig van bronnen in het binnenland —
met name van agrarische bedrijven en fabrieken — is ook een
groot probleem voor veel kustgebieden. Grootschalige
milieurampen zoals die ten gevolge van het weglekken van
cyanide in Roemenië in 2000, waarbij een groot deel van de
Donau en de kust van de Zwarte Zee verontreinigd raakte,
komen gelukkig relatief zelden voor.
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Maar elke dag spoelen grote hoeveelheden verontreinigende
stoffen op de stranden van Europa aan.

Wat met name grote zorgen baart, is de
nitraatverontreiniging door landbouwmeststoffen en
excrementen van dieren. Nitraat is een essentieel bestanddeel
van alle kunstmeststoffen en, mits met mate gebruikt, levert
het voor het milieu geen speciale problemen op. Wanneer het
echter in grote concentraties in beken en rivieren
terechtkomt, dient het als voedsel voor algen, die zich met
verbazingwekkende snelheid vermeerderen en ander
waterleven verstikken. Grote hoeveelheden algen in de zee
zijn ook onplezierig voor zwemmers in recreatiegebieden. Om
deze „groene vloeden” tegen te gaan, is betere
samenwerking nodig tussen de belanghebbenden in
kustgebieden en de binnenlandse autoriteiten die bevoegd
zijn voor de industrie, het boerenbedrijf en andere bronnen
van verontreiniging.

De onlangs vastgestelde richtlijn inzake waterkwaliteit (de
„kaderrichtlijn Water”) pakt de problemen van
kustverontreiniging op een van gezond verstand getuigende,
maar innovatieve wijze aan. Deze aanpak is gebaseerd op de
individuele stroomgebieden als uitgangspunt voor
activiteiten ter bescherming van het water in de Unie.
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Stroomgebiedbeheer vormt de verbindende schakel
tussen alle verschillende nationale, regionale en

plaatselijke belanghebbenden die invloed
hebben op de watermassa’s, terwijl die hun weg
vervolgen van de bronnen in de bergen naar
meren en rivieren en naar de zee.
De kaderrichtlijn Water heeft ten doel te
waarborgen dat EU-regeringen gecoördineerde
maatregelen nemen om het watergebruik te
beheren en verontreiniging kordaat aan te
pakken, in plaats van zich te beperken tot

stuksgewijze maatregelen ad hoc zoals momenteel
vaak het geval is. Deze nieuwe aanpak omvat ook de

ontwikkeling van geharmoniseerde
gegevensverzameling en informatieverstrekking, waarbij
gebruik wordt gemaakt van geografische informatiesystemen.

Wat de kustgebieden betreft, zal de kaderrichtlijn Water
ervoor zorgen dat de lidstaten coherente stappen
ondernemen om alle bronnen van verontreiniging aan te
pakken, ongeacht of ze van het land of van de zee afkomstig
zijn. De wetgeving geeft de regeringen vijftien jaar de tijd om
de kwaliteit van de kustwateren te verbeteren door middel
van coherente beleidsmaatregelen op het gebied van de
waterkwaliteit op basis van stroomgebiedbeheer.

Vernietiging van habitats

Kustgebieden omvatten sommige van de rijkste en meest
kwetsbare natuurlijke habitats in de Unie. Deze gebieden zijn
vaak van bijzonder ecologisch belang en omvatten slikken en
schorren, zandduinen en kliffen die vele zeldzame
vogelsoorten herbergen. Maar in grote delen van de Unie
worden de kusthabitats bedreigd.

De bevolking neemt toe en wijzigingen in economische
activiteiten leiden tot veranderingen van zeebodem, stranden
en kusten. Ook stadsuitbreiding kan resulteren in de
vernietiging van belangrijke kusthabitats — met name
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wetlands. Deze verstedelijking in een aantal kustgebieden
heeft al geleid tot het volledig uitsterven van bepaalde
diersoorten, en dit permanente verlies betekent een
aantasting van wat milieudeskundigen „biodiversiteit”
noemen. Zij wijzen erop dat het vaak onmogelijk is een
vernietigde kusthabitat te herstellen en dat, zelfs al is herstel
mogelijk, dit altijd een uiterst complex en duur proces is.
Habitatverlies kan negatieve gevolgen hebben voor de
beschikbaarheid van waterreserves en kan de kusterosie nog
doen toenemen.

Helaas schijnen sommige plaatselijke en regionale planologen
in de EU de vernietiging van kusthabitats niet als een
probleem te zien. Regionale autoriteiten bekijken verzoeken
om de natuurlijke kusthabitats te beschermen soms met
argwaan, omdat ze er vooral op uit zijn het bedrijfsleven ter
plaatse impulsen te geven door meer huizen, wegen,
toeristische accommodaties en bedrijfslocaties te bouwen.
Maar verlies van habitats kan ook schade toebrengen aan de
economie van kustgebieden. Het kan bijvoorbeeld leiden tot
vermindering van de visstand in gebieden waar de visserij nog
steeds een factor van betekenis is. Verder vormt het verlies van
gebieden met veel natuurschoon in kuststreken ook een
belemmering om ecotoerisme en allerlei recreatieactiviteiten in
de open lucht tot ontwikkeling te brengen.



Zoals uit het voorgaande blijkt, staan de kustgebieden in de
EU voor een hele reeks overlappende uitdagingen, die door
een groot aantal verschillende eisen en randvoorwaarden
worden bepaald. Daarom is de Europese Commissie van
oordeel dat de Unie een gecoördineerd kustbeleid nodig
heeft.

In 2000 heeft de Commissie een uitvoerig verslag
gepubliceerd, waarin zij plannen ontvouwt voor een
communautaire strategie voor het geïntegreerde beheer van
kustgebieden (GBKG). In het verslag stelt de Commissie dat
Europa’s kustgebieden zouden kunnen profiteren van een
aantal communautaire maatregelen. Maar de Commissie voert
ook aan dat elk van de vijftien EU-lidstaten een eigen
nationale GBKG-strategie dient te ontwikkelen.

Deze nationale strategieën zouden de diverse beleidsmakers
die zeggenschap hebben over het beheer van kustgebieden in
een lidstaat, in staat stellen hun maatregelen op veel
doeltreffender wijze te coördineren. Bovendien zouden de
strategieën tot doel hebben de vele nationale sectorale wetten
en beleidsmaatregelen inzake het kustgebied beter op elkaar
af te stemmen, en het ondernemen van actie door plaatselijke
en regionale autoriteiten te vergemakkelijken.

Plaatselijke autoriteiten zijn de hoofdrolspelers in Europa’s
kustgebieden. Alleen zij — en andere belanghebbenden ter
plaatse zoals het bedrijfsleven, de plaatselijke bevolking en
niet-gouvernementele organisaties — kennen de werkelijke
problemen in hun gebied. Regionale instanties kunnen het
kader verschaffen voor de coördinatie van uit de lokale
gemeenschap voortkomende initiatieven, terwijl nationale
beleidsmaatregelen en programma’s het wettelijke en
institutionele kader moeten bieden voor acties op regionaal
en plaatselijk niveau.

De GBKG-strategie draagt ertoe bij dat besluitvorming inzake
kustgebieden op het meest geëigende bestuursniveau
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plaatsvindt, waarbij van de verschillende
niveaus wordt verwacht dat zij hun optreden op
elkaar afstemmen. In veel gevallen zal
geïntegreerd kustbeheer ook
grensoverschrijdende samenwerking vereisen. Zo
kunnen landen met een gezamenlijke kustlijn
beter proberen hun activiteiten te coördineren in
plaats van een reeks elkaar mogelijk
doorkruisende nationale beleidsmaatregelen te
nemen.

De GBKG-strategie van de Europese Unie moedigt
een dergelijke „regionale zeeën”-aanpak van
kustbeleid bijvoorbeeld aan in landen aan de
Middellandse en de Oostzee.

De GBKG-strategie is er voorts op gericht te voorkomen dat
beleidsmaatregelen die geen enkel verband houden met het
beheer van kustgebieden, onbedoeld leiden tot aantasting
van de kust. Zo zullen beleidsmakers op het gebied van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Unie zich meer
bewust worden van de gevolgen die het gebruik van
kunstmest in de landbouw heeft voor kustwateren.

De Commissie onderneemt reeds actie om de communautaire
GBKG-strategie door middel van bestaande EU-wetgeving en
-programma’s ten uitvoer te leggen. Intussen bestuderen de
regeringen van de EU en het Europees Parlement de oproep
van de Commissie om nationale strategieën te ontwikkelen.
Gehoopt wordt dat het nieuwe kustbeleid spoedig volledig in
werking zal treden.

Ter aanvulling op deze EU-strategie voor de kustgebieden zal
de Commissie in het zesde milieuactieprogramma de nadruk
leggen op het belang van een doeltreffende territoriale
aanpak van milieuproblemen.
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Hoofdbeginselen van GBKG

• ∑ Onderling samenhangende problemen in breed perspectief
beschouwen

• ∑ Beslissingen baseren op correcte gegevens en informatie

• ∑ ∑Trachten met natuurlijke processen mee te werken

• ∑ Rekening houden met onverwachte toekomstige
ontwikkelingen∑

• ∑ Alle belanghebbenden en alle bestuursinstanties bij GBKG
betrekken

• ∑ Gebruikmaken van een combinatie van verschillende
instrumenten (wetten, plannen, economische instrumenten,
informatiecampagnes, lokale uitvoeringen van Agenda 21,
convenants, bevordering van goede praktijken enz.)

Een breed perspectief

Een van de belangrijkste beginselen van een doeltreffend
GBKG-beleid is het aanpakken van de problemen van
kustgebieden in een zo breed mogelijk perspectief.

In het verleden zijn veel goedbedoelde pogingen ter
verbetering van de toestand van de kustgebieden van de
Unie gestrand omdat ze op afzonderlijke problemen waren
gericht. De aanpak van de kwestie van het toerisme in
kustgebieden bijvoorbeeld zal alleen dan doeltreffend zijn,
wanneer tegelijkertijd naar een hele reeks andere problemen
wordt gekeken, zoals watervoorziening, grondgebruik,
werkgelegenheid en de gevolgen van het toerisme voor
bestaande natuurlijke habitats.

Bovendien worden in veel delen van de Unie kustgebieden
door een groot aantal administratieve grenzen doorsneden.
Dat betekent dat het beleid ter verbetering van het gebied
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vaak geen enkele samenhang vertoont en verschillende
plaatselijke besturen verschillende maatregelen nemen zonder
dat van enige coördinatie sprake is. In streken waar een
kustgebied aan weerskanten van een land ligt, zijn deze
coördinatieproblemen zelfs nog groter. Bovendien is de
oorzaak van veel problemen soms op vele kilometers afstand
van de kust te vinden.
Zo daalt de kwaliteit van de kustwateren in Strymonikos in
Griekenland onder invloed van de verontreiniging die door
rivieren uit Bulgarije wordt meegevoerd.

Al deze factoren geven aan dat een doeltreffende GBKG-
strategie erop gericht moet zijn de vele verschillende partijen
die in kustgebieden een rol spelen, bij elkaar te brengen en
de vele verschillende maar onderling verbonden problemen
van deze gebieden aan te pakken.

Afstemming op plaatselijke omstandigheden

Het feit dat de Europese Unie zo’n uiterst gevarieerde kustlijn
heeft, brengt met zich mee dat een doeltreffende GBKG-
strategie moet stoelen op plaatselijke oplossingen die zijn
afgestemd op de plaatselijke omstandigheden. Beleid dat
erop is gericht een halt toe te roepen aan het doordringen
van zeewater in de kustgrondwaterlagen in Griekenland, zou
totaal ongeschikt zijn voor een gebied aan de Zweedse



Oostzeekust. De GBKG-strategie vindt een stevige
basis in het „subsidiariteitsbeginsel”, dat stelt
dat het nemen van belangrijke
beleidsbeslissingen altijd zo veel mogelijk op
plaatselijk niveau dient te geschieden.

Dit houdt in dat de plaatselijke
belanghebbenden in de kustgebieden van de EU
centraal moeten staan bij GBKG. Immers, alleen
de mensen die in die gebieden leven en werken,
kennen de werkelijke uitdagingen waarvoor hun
gebied staat. Het zou niet verstandig en niet
goed zijn wanneer de nationale regeringen of de

Europese instellingen zouden trachten deze regio’s van
bovenaf uniforme oplossingen op te leggen.

Wel kunnen deze hogere bestuursniveaus steun en richting
geven aan plaatselijke initiatieven en ervoor zorgen dat de
vele nationale en communautaire beleidsmaatregelen
waarvan uitvoering in het kustgebied nodig is, niet met
elkaar in strijd zijn. Verder dienen de nationale overheden en
de EU ervoor te zorgen dat sectoraal beleid op de situatie in
kustgebieden wordt toegespitst. Coördinatie tussen het
nationale en het communautaire beleid op het gebied van
waterkwaliteit, habitatbescherming, vervoer, visserij en
toerisme zal bijdragen tot verbetering van de toestand van de
kustgebieden van de Unie. Verbetering is echter alleen
mogelijk als dit beleid ook op lokaal niveau op coherente
wijze ten uitvoer wordt gelegd.

Goede planning en goed beheer van kustgebieden, waarbij
problemen op basis van plaatselijke behoeften worden
opgelost, zijn alleen mogelijk als de lidstaten nauwkeurige en
voldoende gedetailleerde informatie vergaren.
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Meewerken met de natuur

Zoals de legende van koning Knut (1) maar al te
duidelijk laat zien, zijn pogingen om de zee te
bedwingen bijna altijd tot mislukken gedoemd.
Daarom zijn moderne kustbeheerstechnieken erop
gericht om met de natuur mee te werken in plaats
van er tegenin te gaan.

In het verleden had de strijd tegen de zee soms tot
resultaat dat de problemen alleen nog maar
toenamen. Zo leidde de bouw van technische
installaties ter verbetering van de
havenfaciliteiten in Aveiro in Portugal tot toename

van de erosie van de aangrenzende kustlijn ten gevolge van
verstoring van de getijstromen ter plaatse, iets waaraan in de
planningsfase onvoldoende aandacht was besteed. Latere
maatregelen om de kust te beschermen door middel van zware
betonnen en stalen verdedigingswerken brachten geen
verbetering in de situatie.

Als de autoriteiten in Aveiro vóór aanvang van de
bouwwerkzaamheden in de haven meer informatie hadden
gehad over de natuurlijke processen die in het betrokken
kustgebied een rol spelen, hadden ze de extra erosieproblemen
wellicht kunnen voorkomen. Bovendien waren de totale kosten
van de bouwwerkzaamheden in de regio misschien wel lager
uitgevallen. Als van meet af aan voor een meer geïntegreerde
aanpak was gekozen, was de bouw van de extra
kustverdedigingswerken waarschijnlijk niet nodig geweest.

In België spannen de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor
de zeer volgebouwde Vlaamse kust zich nu in om beter
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(1) De onderdanen van koning Knut zeiden dat hun vorst zo machtig was
dat de getijden op zijn bevel zouden terugwijken. Daar de koning geen
onrealistische verwachtingen omtrent zijn macht wilde wekken, liet hij
zijn troon tussen de golven plaatsen en beval hij de golven halt te
houden, wat ze natuurlijk niet deden.



rekening te houden met de natuurlijke dynamiek van het
kustgebied. Waar mogelijk proberen ze het erosieprobleem op
een minder harde wijze aan te pakken door zware
kustverdedigingswerken te verwijderen en te vervangen door
alternatieven zoals het opnieuw beplanten van zandduinen,
die de energie van de zee op natuurlijke wijze absorberen.

Vooruitdenken, flexibel zijn

Vaak is het uiterst moeilijk precies te voorspellen met welke
problemen een bepaald kustgebied in de toekomst te maken
zal krijgen. Daarom is GBKG opgezet als een zich voortdurend
ontwikkelend proces, dat niet alleen de problemen van
vandaag aanpakt, maar ook flexibel genoeg is om aan nog
niet te voorziene vraagstukken in de toekomst het hoofd te
bieden. Wanneer het besluit is genomen om bijvoorbeeld een
nieuwe jachthaven te bouwen, zal het zeer moeilijk zijn later
de zaak terug te draaien, ook al ontdekken toekomstige
generaties dat deze ontwikkeling het milieu ernstige schade
toebrengt.
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Goed beheer van kustgebieden dient een uitdrukkelijke
erkenning van de onzekerheid omtrent toekomstige
omstandigheden in te houden, en beleid te bevorderen dat
flexibel en gemakkelijk aanpasbaar is. Verder moeten goede
planning en goed beheer van kustgebieden op het
„voorzorgbeginsel” zijn gebaseerd. Overeenkomstig dit
beginsel moeten beleidsmakers proberen mogelijke schade
aan kustgebieden te voorkomen in plaats van met het nemen
van maatregelen te wachten tot de zaken verkeerd gaan. Het
voorzorgbeginsel stelt ook dat beleidsmakers niet voorzichtig
genoeg kunnen zijn als ze er niet geheel zeker van zijn of een
geplande maatregel schade oplevert voor het kustgebied.
Deze benadering is bijzonder belangrijk in gebieden die
mogelijk worden bedreigd door stadsuitbreiding of
grootschalige toeristische ontwikkelingen.

Aangezien de kans op klimaatverandering steeds groter
wordt, komen kustgebieden naar het zich laat aanzien de
komende decennia voor nieuwe problemen en uitdagingen te
staan. We dienen ervoor te zorgen dat onze plannings- en
beheersystemen flexibel genoeg zijn om deze nieuwe
uitdagingen het hoofd te bieden.
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Participatie van alle betrokkenen

GBKG is gericht op het intensiveren van de contacten tussen
overheidssectoren en tussen plaatselijke, regionale en nationale
overheden, zodat de beleidsmakers een duidelijk beeld krijgen
van de behoeften van de kustgebieden van Europa. Maar
goede planning en goed beheer van kustgebieden zullen pas
succesvol zijn als ook niet-gouvernementele organisaties en
andere belanghebbenden erbij worden betrokken. GBKG kan
niet zonder de regelmatige inbreng van bedrijven, de
plaatselijke bevolking en niet-gouvernementele organisaties in
de kustgebieden van de Unie.

Zonder volledige participatie van de plaatselijke
belanghebbenden hebben strategieën voor het kustbeheer
geen enkele kans van slagen. Als mensen zich niet betrokken
voelen bij beslissingen die hun regio betreffen, kunnen ze
wrok gaan koesteren jegens beleidsmakers en plannen ter
verbetering van kustgebieden afwijzen. Zo heeft de
plaatselijke bevolking in 1993 een beheersplan voor het
estuarium van de Exe in het Verenigd Koninkrijk afgewezen
dat door een consultantsbureau was opgesteld. De klacht van
de bewoners was dat de consultants hadden verzuimd hun
naar hun mening over bepaalde kwesties te vragen, met
name over het opleggen van een vergoeding aan gebruikers
van het estuarium voor aan hen verleende havendiensten. Dit

had tot gevolg dat de beleidsmakers hun gehele strategie
voor het estuarium in heroverweging namen en dat een

aantal uit plaatselijke bewoners samengestelde
werkgroepen werd opgericht. Na een breed
opgezette inspraakprocedure die een groot aantal
plaatselijke bijeenkomsten omvatte, is een nieuwe
strategie voor de regio ontwikkeld, waarmee
iedereen tevreden lijkt.

Nog steeds komen de bewoners regelmatig bijeen
om plaatselijke problemen te bespreken. Ze hebben
het Exe Estuary Forum opgericht dat inspanningen
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ter verbetering van het leven in hun kustgebied
moet coördineren.

Soortgelijke ervaringen elders in de Unie laten
zien dat het van groot belang is dat plaatselijke
belanghebbenden van meet af aan worden
betrokken bij besprekingen over beleid inzake
het kustgebied. Hoewel de plaatselijke
belanghebbenden altijd centraal moeten staan
bij elke GBKG-strategie, is het tevens van belang
ervoor te zorgen dat alle andere partijen
waarvan de activiteiten gevolgen hebben voor
een bepaalde regio, eveneens bij pogingen ter

verbetering van de toestand van kustgebieden worden
betrokken.

Vaak betekent dit het coördineren van plaatselijke initiatieven
en bredere nationale beleidsmaatregelen om te voorkomen
dat er onbedoeld conflicten ontstaan tussen verschillende
bestuursniveaus. Zo zullen lokale maatregelen ter
vermindering van door een rivier meegevoerde
verontreiniging in een estuariumgebied alleen succesvol zijn
als de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het
industrie- en landbouwbeleid, daarbij betrokken zijn.

In sommige gevallen is ook coördinatie van lokale GBKG-
activiteiten en Europees beleid noodzakelijk, bijvoorbeeld in
het geval van een kustgebied in een regio die is aangewezen
als beschermde regio uit hoofde van de EU-regelgeving ter
bescherming van habitats. Bovendien is het zinvol ervoor te
zorgen dat Europese wetgeving inzake kwesties als landbouw,
waterkwaliteit en vervoer op passende wijze in lokale GBKG-
strategieën wordt geïntegreerd.

Plaatselijke belanghebbenden alléén kunnen de problemen
van het kustgebied niet oplossen. De verschillende problemen
staan niet op zichzelf en zonder samenwerking tussen alle
bestuursniveaus is GBKG tot mislukken gedoemd.
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Er is een gecoördineerde communautaire aanpak van het
kustbeleid nodig om te bewerkstelligen dat de problemen
waar onze kustgebieden nu voor staan, niet groter worden.
De meeste prognoses geven aan dat het aantal mensen dat
van deze gebieden gebruikmaakt, in de nabije toekomst
alleen nog maar zal toenemen.

Als geen stappen worden ondernomen om de toegenomen
druk op kustgebieden het hoofd te bieden, zullen problemen
als habitatverlies, verontreiniging en erosie uiteindelijk leiden
tot vernietiging van enkele van de mooiste, biologisch rijkste
en kwetsbaarste gebieden in de EU en tot het uiteenvallen van
kustgemeenschappen als gevolg van werkloosheid en sociale
desintegratie. Dit alles zal tot gevolg hebben dat een groot
deel van de waarde van kustgebieden teloorgaat en dat
economisch waardevolle hulpbronnen worden vernietigd.

Anderzijds zullen op passende wijze gecoördineerde GBKG-
strategieën op communautair en nationaal niveau de Unie in
staat stellen optimaal profijt te trekken van haar

28

Conclusie –
Een EU-strategie

voor kustgebieden
is dringend

noodzakelijk



kustgebieden; verder zullen ze bijdragen tot de ontwikkeling
van moderne, dynamische economieën en tot de bescherming
van de unieke natuurlijke schoonheid van deze gebieden.
GBKG werkt alleen als het is gebaseerd op lokale oplossingen
voor lokale problemen. Plaatselijke belanghebbenden zullen
altijd centraal moeten staan bij maatregelen ter verbetering
van de toestand van kustgebieden. Maar voor een zo goed
mogelijk resultaat is het noodzakelijk de activiteiten van de
plaatselijke hoofdrolspelers te coördineren met die van de
regionale, nationale en Europese beleidsmakers. GBKG zal op
korte termijn kosten met zich brengen, maar op middellange
en lange termijn veel grotere baten opleveren.

Eeuwenlang hebben Europa’s kustgebieden te lijden gehad
onder slecht gecoördineerde planning en ondoelmatige
beleidsvorming. Maar met gezamenlijke inspanningen om
GBKG overal in Europa in te voeren, is het tij nog te keren.
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