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rv. 3 Gevolgen voor de 
econo1n1e 

13/'{ qt.11 

A. Verbruggen, Studiecentrum Technologie, Energie en Milieu, 
UA-UFSIA 

I. Vanden Auweele, C. Belpaire, Instituut voor Bosbouw en 
Wildbeheer 

In de md 'ge,·olgcn voor de economie' hecfr 'economie' een \Tel mimcrc 

bcrckcni., d.m lolHer geldvcrkeer en h:mdcl . Economie ben·cii her gehele 

ma.trscluppclijkc ~rclscl d.1r de mens heelt opgebouwd, ook wel eens .lange

duid mcr de rcnn 'culruur' in onderscheid mcr de rcnn 'n,Huur' die ~L1:~r op 

.lik., w.H ror 'IUnd komr zonder menselijke rmscnkomsr. Dan nog kan 

\:cnJ!gen ,·oor de economie' een dag zijn die q ;rschillcndc ladingen dekr. 

\V c \"Crmcldcn hier drie inrerpreurics: 

1. De mHilliiiÎ.<chc waardcrilig 1'<111 de schade die processen van milieudruk en -ver

">!:Oring rewecgbrengen. Deze schade omvar de gevolgen voor de mens. voor 

de naruur. en ,·oor de 'culruur' of voor war de mens zelf ror srand heefr 

gcbrachr. 

2.. De kMICII "''" de "''''"rc:~clcll die nodig zijn om her oprredcn van schade re 
voorkomen. re verhelpen of re hersrcllen. De kosten van de nodige inspan

ningc_n beperken zich nier tot financiële uitgaven, maar zijn gelijk aan de 

cconomischc middelen die de maatschappij aan andere bestemmingen moer 

onttrekken om zorg te dragen voor milieu en natuur. 

3. De sociale c11 macro-ecorwmisdzc J~ez,o(~?CII van de opgelopen schade en van 

de geleverde: inspanningen (beide vorige interpreraries) . Men schat dan de 

impan op de economische groei, de beralingsbalans, de tewerksrelling, de 

inkomensvorming en -verdeling, enz. 

In MIRA-1 (p. 673-725) komen de drie interpretaties aan bod met telkens een 

uitgcwcrkt voorbeeld. De: kennis is sindsdien in Vlaanderen slechts in 

bcpcrktc mare uirgebrcid, zodat de behandeling van het onderwerp in 

MmA-2. bescheiden blijft. 
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Ecollomisclre waardni11g 

Eronom1,rhe w.1.1rdcring 1·.u1 nulieufunnle'> I' 11 en,ehjk om tTn .I.IIH.tl rede

llt'll. In tk m.I.IN:Iuppij ziJn voortdurend keu7en .1.1n de orde. Klt·zen l't'rt· i\t 

.tfwegen. Afwegen hetekeilt ondcrling l't:rgt:lijken, en d.m k.tn men bc:,t de 

.dtern.HIL'I'en tbc: zich a.mdicnc:n zo hcldc:r en exact mogelijk OJmchriJven. bij 

\'C)()rkeur in kw.mrit.1tie1·c rennen . Bovendien g.1.1t her in onze m.t;IC\chappij 

thk\\'ijh om k1ezen tus~en meer m;Heride wch-.1.m rhc z1rh dot in gt·ld rer

men l.t.1t Uitdrukken . en men n.Huurw.1.1nkn. De mt·e,re '>turhe, l'.l llll:ug 

bc,d11kh.1.1r. gt'I'L'n .un tbr on' tèltclijk gedrag de t•ronomi,che ht•tekc:ni'i v.111 

de n.Jtuur\\'.t.lnkn \tcrk ondcr,ch.n. ))c IITrkchJkt· w.1.1rde ,·,tn de n.ttuur in 

her licht 'tellen. k.m onze houding tegenon·r de nnuur l·er.t1Hkn·11. 

Erononu,the ,, .. t.lrtkring \',111 nuhcuti.mrtlt: ' i' ren zet·r,re hdllllpz.l.tnl hiJ 

het omwikkelen 1\lll miheubdeid. Ent'rZIJd' om tk t'Co-diirii.;mit· 1".111 ,·oor

ge,rl'lde m.urregekn 111 de di1·cr,e miiiL·ucolllJ'.Irtllllt'mt'll en mihnnhe111.1 \ 

onderllllf! re 1·ngehjkcn en hljgt·,·olg Ct' m.IXIIILIII'l'rt'n. AndcrziJd' on1 11.1 

Ct' g.t.lil of de m.t.ltregckn n>ldoendc dr.LI!-"'I.I k hiJ de dodgroept·n ndkn 

nnden. Fin.ulCit'l'l dure lll.l.Hrq.:elen dit' l.t.tg gt·w.l.trdecrde milieufunrrit·, 

,·nhg willen ">tdkn. l'l'l'el\l'll t:en grote 1n,p.1nn1ng \',In ht:t ht:kld \'Oo r \l'n

,ihilhnlllg rot t'n IIIL't h.mdh.tl'lll!!. 

( htT tk w.t.lnkring l".lll miht:mrh.ltle tot·gehr.tdn .1.111 lllt' ll'. n.nuur t'll cul

tuur door llletl\dijk lundek·n. bc,u.n nog 1cd dl \l' ll"le .. \kt•,t.d Zijn tk 

on7ekerhl'ld en on\\'t'tt' tHiht·alol·c-r de· ~·, hchc· l"t·r,chi.Jll'l'kn z ·lf nog Ztl 

groot d.n ht·r nuttt·lm" h_1kr t·en ZL't'r gebrekk1gt· tï1 0111 ,>Jinhgt· lll\'lïH.tn ' 

, .. 1n pri.J,k.t.lrtJL'' te I'CH> rzit:n. Bo,·cnthcn "het tllt'kt·nntïl , .. 111 J' l'IJZt:ll uitn'r 

lllOedijk .1J- lllen de CCOIIOilll\Cht• nurktt:n \'lTI.l.H \\',\,lf ,k \',1\tge,teJde prij

zen een liltdrukking ZiJII 1".111 de bcrt:ldheal \',tn hc·1·olkmg t'll hnlriJI't'll olll 

l'l>Or .1.111gcbmkn (pnv.nc) got•tkren en themtt·n re beulen. 

De n.Huur lc1'L'rt t.d 1".111 IÎ.IIIC[Il'> .1.111 de lllCII\ zonder d.1.1r een hcr.tling n>Or 

re ci'>cll. 1\',lt rot problemen 1".111 uitputting of o1·ndrc1·en 1·n wring k.111 ki

den. Om dt• n.nuur te bc,chnmcn (b. 1· . door 111 de rockom't de gitren 1'.111 

de n.mntr niet l.mger a), gr.1ti\ 111.1.1r .1ls een intering op een geërfd bpit.l.ll re 

hco;rhomn·n). bn de ;u nrt·kcning , .. 1n posirici'L' !'lijzen 1·oor her gebruik , .. m 

de ti.mcries een nuttig hulpmiddel zijn. Om tt' besli~ en hocn·d ,·.In welke 

n.ltuurti.mnie~ prioritair m oeten bchouden blijven. en 0111 ei'L'Iltlled deze 

functie 1·an een prüs te voorzic:n. is een cxpliricre waankring nn dt· ti.mc

tic:~ noodz.1kclük. Is hierbij toep.1 sing nn het mechanisme , .. 111 de bet.tling .. -

hc:reidheid op milicuti.mcrie nodig en mogelijk? 

Over de noodz.1.1k v.111 monetaire ll':l .1nkring ht•nst n-r.;chil 1·.111 mening. In 

de feirdükc onderw.1.1nlcring \',\11 natuun1·aardcn \·;md.l.l)! 1·indcn ~ommigen 

argumenten voor de noodza.1k 1·.111 Ct'll monct.tÏre el·.llu.ltit· 1".111 n.ltllurti.ll1c

rie, , tn\\'ijl .mdnt•n juist pleiten l'l)()r een grotere .;rhciding tu.;.;en de sferen 

, .,111 her gdd t'n ,.,111 de n.nuur. 
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Dit nll'IHng~,·~r~chil vlo~ir n1or ~~n hd.111grijk tkd voorr uit de moeilijkh~id 
on1 n.ltllutitiiKn~s 111on~r.tir r~ w.1.1nkn:n. waarbij d~ cnrici wijzen op e~n 

zod.mig~ graad v.m onnauwk~urigh~id dat d~ wa.Jrd~ting eerder\: illekcur 

d.m weten ch.tppdijke bevinding umlrukt. Ook temt niet iedereen in m et 

de ba~i~begin den v.1n de mon~taire waardering die steunt op hcralingsbc

re idheid door bevolking en b~drij ven. Bere id heid om te betalen is nauw 

\'erbond~n m et koopkracht. en dus m~t bezit en inkom~n die ongelijk 

verd~dd zijn . In pL1:tts van d~ nu.mcluppij te Ltt~n kiezen op b:.1 is van 

ongelijke koopkracht, s t~ lr m~n h~t d~mocratisch princip~ \·an besluirvor

ming voorop .11· her g.ut 0 111 d~ n:nuur .tl~ co ll ecci~ve ~ti"cnis van de mens

held . Ook .d hedi: een eerlijk uitgevoerd~ kost~n-h.1tc.:n:.wJi~ uitsluitend 

tor d oel het beleid meer inzicht te vcr-.clutlèn, het g~va.1r I'> nier denkbeeldig 

d.1t enkele.: cijti:nn.nigc.: resu lt.Jtc.:n .1Ik .mdc.:rc.: m·en,-cgmgL·n in de ,·erdruk

king hrengL'll . Princi pi l: lc.: c.:n pr.1ccische O\TnYegmgen 'crc.:i,en d.1t de om

g.lng \ ',I n onze.: s.lm~nk,·ing met de.: 11.1tuur het \'Oorwcrp nmnt \'.111 een 

o pen. dc.: ·kundig gL'\'Oerd n1 .1.HSch.1ppc.:lijk deb.n L'n , .. 1n polinc.:ke hesluit

nmning. \''Ïe ko men teru g l11j her \ 'L' rtrc.:kpum: h oc.: k.m c.:c.:n m.1.1 tsd1.1ppij 

r.ltlonde keuzen o\·er h.1.1r ,·crhoudmg rot de n.nuur nuken; 

R ee1h 111 de _1.1ren '(>O- 'ïO plc.:itten c.:nkdc.: econon1L'll , ·oor een .1.1nndling 

ll t' \ 'L'IY.mging ,·,m de nwnL·t.1ire ,, .. 1.1rde1ing door een explicietL' op,omming 

L'll enlu.1tic.: , .. lil Lk din·r,e ti.nKtie~ die de.: n.nuur , ·c.:n·ult. In deze .1.1 np.1k 

1dentiticeL·n men .IL'htL'rL·enYolgens Lk bc.:bng1ijke ,·oorr.1 tkn L'll hulpbronnen 

\'.1 n de n.mlur. de ti.1ncnc.:~ dte de hulpbron nen kYe1-cn en de eigc.:lbcluppL'n 

\'.111 de ti.m cnL·, " ·.1.1r.1.111 men k.m .uineten in welke nute de ti.mctie, ,·crndd 

(o t' .1.111g~r.1 · t ) ztjn. Dc.:d ~ \'.111 dn hooilistuk gec.:t'r een eerste to~p.hsi ng \',111 

deze .1.111p.1k ,·oor de hulpbron 'oppc.:n·Ltkte \\·ater en ,·is' in VL1.111deren . 

\'oon'den ,·an dL· t'un ctieben.tdering zijn her o m,·.mende br.1kter c.:n de.: c.:en

,·oud \ '.lil de m ethode . De , ·crsc hillc.:ndc sr:t ppc.:n \ ',111 ti.mcnc,c.:kccic. inschat

ting en weging expliciet heh .mdc.:lc.:n , brengt de hi.nc.:n in de kennis c.:n de sub

JC.:ctic \T keuzen .1.111 de.: opp~rvbktc . Z o k.m een o pen ddut omstaan en kun

ne n woc.:pcn hc.:, luit\'OilliL'rS lllL't behulp \·a n bc~lis~ingstech111Ckcn tot L'L'n 

.lh\Tging kom~n . DL· hL' liJdcring st:ut o pen Yoor de techniek , .. 111 de monc

t.tirc w .Jan.kring wanneer m~n de hct:tlingsbcrcidhc.:id , ·oo r de bcschikha.lr

hcid , ·an de tunetics c.:n hun c.:igemch.tppL'll .1.111 de.: an.tlysc con·ocgc. 

Kosten van milimmaatregelen 

De kosten die de.: nu~tschappij zich getroost in her nemen van nuatregelcn 

o m de milic.:u,·crstoring tegen re g.1an, zijn geen uitdrukki ng va n de.: wa,1rde 

zelf V:.Jn h~t milieu {z i~ MIRA-1). In zicht in deze kosten is nochtans belangrijk 

o m de etlicil:ntic v.1n her milieubeleid te beoordele n , en om een evenwichti

ge t.J,Ikstc.:lling , ·oor de.: doc.:I!:,'TOCPL'Il uit re \\'erken . Oir l.Jatsrc b~hoon cot de 

o pdracht vJn het milicubclcidspbn. 

l'vl.l .ltrcgclcn kan men indelen na.1r hun aangrijpingspunt in proccsgeïntc.:

grccrd (voorkomend). particulier en co llectief cmi ,sic.:gcrichr (vcrhclpend) , 



effengericht en curatief (verzorgend). Maatregelen zijn doeltreffender en 

doelmatiger n:urmare ze vroeger in de vcrstoring~kctcn pbat vinden, ma:~r 

de zichtbaarheid ervan neemt af omdat ze ver prcid zijn over de talloze han

delingen van de doelgroepen die de proccsgcïmegrccrdc maarregelen moe

ren rc:~liseren. Als b.v. een huishouden een woning optrekt met een zeer 

l:~ag energiegebruik, is het moeilijk de exrra kosten voor Je bouw n:~uwkcu

rig te meten en re bepalen welke comfortvcrhoging hier regcno,-cr t:J:Jt. 

Srudit.: van de maatregelen vergt een detailanalyse v:~n de rcchnologi~che en 

organisatOrische mogelijkheden, t.:n van het roep.JSSing<>ht.:rt.:ik. de uitwerking 

(et1~ctiviteit) en de ko. ren ervan. Zo \Trkrijgt men een insc h:~tting van de 

kostenefl~ctiviteit nn de maatregelen, w:~t de nodi~e kenni h:1 i ~ \Tr c h:~fr 

om een efliciëm bell'td te omwikkelen. De et1~cmïtcit z.1l in de meeste 

belcidsprogramm:a"s met een beperkt bereik meerb.1.1r ziJn 1n ccm·oudi~ 

kwamificeerb;ue grootheden, zoals hoC\-celhcid be~pa.mk enerf.:il' of hoc

veelheid ,·oorkomen emissie nn een pollueJH. lkoordchng \":Jn de ctl(:crivi

rei t van een imegr.ul beleidspl.111 leidt on terug n.1.1r het probkcm v.111 de 

w.1.1rdering , .. 111 milieu- en n.ttuurfunctit·s. 

,\111!:\-:! heeft noch de middt:lcn . noch de opdr.1cht diepga.111d >mdiewerk 

over maatregelen uir te ,·oeren. In deel .1 \"Jn het lwot(htuk 'chet,en ,,.L' kon 

de be,teding , .,111 de tin:mciëlc middelen door lll' Vl.1Jmw (l\"l'fhnkn .1.111 her 

milieu hele iel. 

Sociale m macro~ecoltomiscJ,e ge11olgm 

la.111dcren i. nog ,·erJf \".111 een inschamng \",In de ~ociak en nucro-tTono

misc hc ge,·o lgen ,.,111 her milieubeleid. omd.u het nier be,chikt on-r ,·ol

doendt• databanken en oper.Hionele modellen . 

De modellen , .. 111 de druk-oeno ren nu in het k.1der \";111 .\lilt :\ op \t,lpel gc:zer, 

zijn partiële, St'Ctorgerichte modellen . Ze zijn behulpzaam bij het >trunure

ren van scenario 's en bij het e\·,ducren ,·an \·ooropgestekk ma.Hregelen. a 

MIRA-:! zullen de ecwrmodellcn worden om,,·ikkcld. oper:Hioneel gemaakt 

en met mekaar verbonden. Dit om in een latere f.1se te komen ro r een geïn

tegreerd modellenpakket. 

Deze eindfase zal nier realiseerbaar zijn zonder een om,·arrende en diepgaan

de her tn.Ictun.Ting en a.mvull ing van de gegevensbestanden in Vlaanderen. 

Zclfi met een vo lledig operationeel 1IRA-modelleninsrn.lment zullen de 

oeiale en macro-economische gc\'olgen nn her gevoerde milieubeleid nier 

te achterhalen zijn. Dit n·rei r nog meer uitgebreide m odellen en gegevens. 

Dit hoofcisruk bevat een schets \":111 de wisselwerking tussen n.nuur en eco

nomie , een oefening in het werken mer milieu- en naruurti.mnics. en een 

kort overzicht ,·an de ko ten van her milieubeleid voor de on-rheid . 



1 I Wisselwerking tussen natuur en economie 

Het nuat chappdijk-econo misch sy teem is volledig ingebed in de natuur

lijke omgeving. Deze omgeving verleent drie hoofdfuncties (tiguur r): 

• bnmfuncties, met de leveri ng van zuurstof, water, voedsel. grondstofièn, 

brandstoffen , genetische di versi teit, enz.; 

• tlfJIIIIII_I?"functies , met de opname van afvalstoffen, afvah ater. \"(Tvu ilde lucht, 

·tr::llingen , ah·alwamne, enz.; 

• kadc1functies, met de atmosfeer als klimaatregelaar en schild \"OO r ko ·mische 

·traling, het land, de ruimte \ aari n de men elijke activiteiten zich omplooi

en , de oce:men, de bossen, enz. 

Een economi -che maatscl1.1ppij kan m.1ar blij ven bestJan en zich onm·ikke

len door de ,·oo rtdurende inname van grondsrotTen en ener~e v.1n hoge 

kwali teit uit de omgeving (bronfunctie) en door de afstoting van af.·alsmt1èn 

en energie van lage kwaliteit naar de omgeving (opvangti.mctie). Deze stro

men \·anuit de bronnen va n de natu urlijke omgeving. door Je cc nomie in 

de IJJtuur als o pvangbu!Ter, zijn zecr o mvangrijk en groeien nog steeds .1.111. 

De hoe,·edhedcn zijn nu :1.11 wcgenomen , maar ook de kwaliteit ,. ,1n de 

.;tro mcn i, ste rk n :r:mderd. V.1n hoofdz.1kclijk biologisch nurcri.ul dar dc 

Jl.ltuur in korrc tijd bn ,·en,·c rken. i, de .uncnsrelling nu chemi -eh en 

f.·si,ch ,·an .IJrd mer swlfen (b .,· . ·o mmige radionucliden en chcnmchL· \"Cr

bindingen) die de naruur nier meer kan opvangen. 

De n :~ tuur biedt het dra.1gd.1k \\";J:Jrop alk ma.nschappdijk-economi eh kn~n 

zich alspeelt en \\"aara.m de mens ralrijke hoogwa:1rdigc diensren onrkenr 

(k.tdafuncrie): ru imte, l.mdscluppen , frisse lucht, een leetbJ.Ir klim.1ar. enz. 

Her voortdurend en massaJl ahvemelen van problemen vanuit de economi

·che nuJt ch.tppij op de m ruur, leidt wr uitpurring van specitieke of algeme

ne bronnen. \Tn•uiling en aantasting v.tn natuurgoederen. Dit ,·eroorzaak t 

op zijn beurt rcm.<;!s lc(f!~flcacll . Wc onderscheiden drie niveaus n n terugslag 

(figuur 1): 

• He t wrl.~!i11 van de n.1.ens d.talt door bwa.IÎ, stank, lelijkhcid, gevaar. onbeha

gen, ziekte .. .. Omd.lt welzijn als persoonlijke erv:tring moeilijk medcdecl

b.tar en kwantificeerbaar is, blijven veel welzijnsverliezen buiten her 

gczichts,·eld van beleidsmakers. Binnen de maatschappij is er ook af.,·enre

ling \·an deze vcrl iezen op sociaal zwakkere groepen die b. , .. in de minst 

aangename buurten wonen. 
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• I )c ll'dl'cl. ll'l 1',111 de lll.I.H' rh .lppij komt in het gnlr.lll g door \'lTYlliling L'll 

.1.mt.1 ring \',111 w .ncrlopcn . ge\\'a\~l'll. gehou\\'en . enz. I )cze ,,·ch·,, ,lrt , lnlp.ln 

' ' 1-rij gonl llll'l'tb.1 .1r in nwncuire termen en hcdi: ,-,·cl .l.lnd.1chr gekregen . 

111e 111 her m1n't omd.n men geloo ide in ·r,·chni c.d tix '-oJ'Io"ingen mer een 

po nin·e uit\\'nkmg op Lk rr.1din onek L' ronom h r he md1 ·.noren , -,,n groei 

L'll o mzet. Veel \".lil deze oplo"ingen komen neer op I'LT)'.lkk,·n. n -rhr.II J

,kn . l'lT' J'reJ,kn. \·eq'I.J.H\l'll \',111 de prohkmLïl met men ~·TO JHI,ro ttt'll L'll 

enLT"i'·"ehruik tor .. ,., ·ol<•. :-- ::-- ::-- :--

• H,·r drclci_!!I 'I,,J.: n-rhreken door 1·oo rr,rhri_1Lkn de unpumn~ L'll \ ten !, Z\\'.l.lrde

re hl'fa,nllg. i' ,Jç denk L'll mceq hnlreigemk nmn un terug.;I.J g. Voor.d d,· 

bron- L' ll bdcrfunnie~ \',lil de natuurlijke o mgLTing g.1.l!l d.111 teloor. en d,· 

gn·olgcn hieiYan , -oor her menselijk k,·,·n en de nuar~cluppclijkc 1·erh ou

dingc11 kunn,·n zen l'enTikend ziJn. Ik om1·ercndheid en o nzeknh eid zijn 

hin zen groot. de rermijm·n \ ' ,lil ctlt·nopho u\\' 111.1.1r ook , .. 111 remediënng 

zijn zeer l.mg en de sc h.1.d nn de problemen i ~ mo ndi .Ja! . 

Economi,rh omg.1;m met de n.nuur i' op de ensre pl.l.HS ,k j uiste \-erh o u

ding imrellen ru~SL' Il her m.I.HSr luppdijk-eronomisrh systeem en de n.nuur

lijkc o1nge..-ing 111er respect 1·oor de ti.mJamenrek fysische 1\Ttmarigheden 

die de IYisselwnkingen bepalen. Dit 1·creisr 1·oo recrsr een ,·amindering 1·.1n 

de opname van hoeveelheden nier-hemieuwharc bronnen die uitmonden in 

d afstoot 1·an restsrofTen en -energie , en een b,·,ditatien· bd1eersing ..-an 

deze doorstroom. Concreet 111ocr dit \'01111 k1ijgcn in vc1Teg.1.111de brandstof

fen- en grondsroflènbc:sparing, het sluiten nn roikringloJ'<-'11. ontwikkeling 

,-.m hernieuwbare energie..-onnen , beheer ing \ ' ,lil d,· k\\'.d iurieve o nr\\'.lar

ding nn statTen en energie. cel technologische opties bicden zich aan , 

maar de economische en organisatorische randvoor\\',larden zijn 111 eest.1l nier 

1-erndd om deze optie in de praktijk te re.1liseren . Herschikking van deze 

r.mdvoorw.1.1rden door onder men een doelgerichte inzet ,-.1n eco no mische 

imrrumenren, is wellicht de hcl:mgrijkste op,lr.lchr \',111 her beleid . 



2 I Waardering van milieu- en natuurfuncties. Hulpbron 'oppervlakte
water en vis' 

Dl\-er ·~· w:t,lrn<:mers be~chouwen de reductie \ ' ,ll1 de n·dzijdi gheid \';lil 

milieu- en n.Huunv;l.l rden n.1.1r een ma.HstJf zo.1ls geld .1ls onmogel ijk en 

onwemelijk. Ze stellen voor de di verse functies , Yer~cl1.1fr door de n.ltuur

lijke hulpbronnen , expliciet in de cYal u.Hie te betrekken en .1 .111 iedere ti.mc

u~· een \Y.urde1ing roe re kennen. H er gcheL'I (.1ggreg.1.1t) , .. 111 de .1fzonderlij

ke wa.1nkringen geeft de torale wa:~rde , .. 111 het milieu- en n.Hu urgocd. 

Deze ,·oor~relkn bn men op \Trsc hillemk wijzen uirwl'rken . In Lltt deel 

, .. 111 her hoofl.I-.ruk \'olgen we een elcn1<:1Haire b~· n.1de1ing zo.d, in L'Lkrl.111d 

onm·ikkcld (D1ie"en 1' . ,\t. .\t. , 1yyó; te lolder IL \.13 . . 1<)<)(>). 

2.1 I Hulpbro nnen en fu n cties 

De n.nuur b~·,·;a een groot .1.111t.tl en een grote , ·,mi.'reir \"001T.ltkn ,.,u1 bioti

sche ~·n .1biorische .1ard . sommige hcmieu\\·b.1.1r en .ullkrc uirputb.1.1r binnen 

\"OOrnpgt'\tclde w~·n zen \".111 nunHe en rijd . H uil bronnen Z1j ll her getkdre 

, •• 111 dt ,·on1T.ILkn d.n (uncties , ·erlet'1H .1.u1 de n1ens. Een tim cUL" \".111 een 

'•>n1T.l.Jd of hulpbron \"LT\"ldt dth n1en.,elijkt: behodi:~· 11. die pn ddiniti e ,·er-. 

,ndnltJk z1j11 11.1.1r pl.1.m t' ll tijd. 

:--..t•tkri.Jnd, ondnzoek (de G roo t R. .S .. I '.JIJ+) 01HkT'>ChL·idt ,·in tYpen tim e

u.:, ,·.m dt· \"001T.ltkn : 

1. l'roducnl'!i.mcne,. nltlrzien in nureri~'k behodèen met l'crbr"i/.: ,· :~n een 

\"I)O IT.l.ld: 

- · Dr.1.1gtimcrie'. , ·oorz1en in mare1ii.'k behoeften met gc·br11 i/.: nn een ,·oo1TJ.1d: 

3. lt e~u i.Horti.mnie '. betrefTen dt· bereken i~ n n de voorraad binnen cscnri~;k 

C(o>fo~l!i.'l"ii C f>r<>(C.<.<CII; 

+· lntorm.aidimcrit·-;, om,·:Hten dt· i111111<1Tcrië/c " .,,,mfm , .. 111 de ,·oon·.1ad. b. , .. 

, ·,muit e~rhetisch. historisch en \\"Ct<:n schappelijk OO!-,'")'Ullt. 

ll1j de \\":I.Jrdenng \",111 een hulpbron kan men binnen ieder ti.mcnt·t:ype een 

.IJIH.d specitieke timctie 'i idemiticeren . H ier g.1.1t onze .J.llld .1cht n:1 .1r de hulp

bron 'oppen-I.Jktc\Y.Hcr en vis" in her gehele Vl.1.llll 'ie Cewe~t en o p vier 

locaties, nl. Albertbna:tl (A m werpe n), Dender (Oosr-Vl.l :md.:ren), Zw.me 

Beek (Limburg) en Schulensmeer (Limburg). Tor de besrudeerde hulpbron 

behoren alle niet-priva te oppervbktew:tter en alk ,·issoonen en ro ndbek

~oonen (prikken) die in deze w:tters leven. T Jbcl 1 vermeldt de bel:tngrijksrc 

functie~ v:tn de hulpbron . 

U it de opsom ming van rclev:m te fu ncties van de hulpbron (tabe l 1) selecte

ren we functies voor opname in de indicator die de fun.cti evcn ·u ll ing door 

de hulpbron \\"i! meetbaar maken. De selectie is gebasee rd op represelltativi

te ir en rclev:tnr ie \':111 de betreffende specifieke functi es, gcme ten .1:1n criteria 

zoals: scha:m rc tot ui tdru kk ing brengen , br:~kteristick zijn voor de bespro

ken hulpbro n, bdcidsrd evam zijn voor de gekozen sch a:~ ! van toepassing, 
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opcrati omli~cerbaar zijn .1an de hand van meetbare v:ui abelen. D ik"'ij ls zal 

een teko rt a.m gegevem ons vcrpli chten tor uitsluiting van een specifi eke 

fun ctie di e nochran wel n.: presematief en relevant is. 

1 \UI.! 1. I L' Ti l! \ \ ' \ N I>L 11 11'111 ' '' ·"I' I'Ut\'1 \J.:rn\.\'TIIl 11' ,, ~·. HELE\A"l \ 't H>H 

l · un ct i l· t~ · pp 

..... 'JH.'t.·i tit• l,l• fun c t iL· 

1. l'roJurt lt' Îunct lc: 

• Jri nkw.nc:n·oo rzlt'ni ng 

• \\',l! t'r\'OOrZit'n lll f! l.md- C:ll 

tlllnho U\\' . \'1 - l'l l \'t'l'[l'l' it 

.\ 5 Vl.l .mbt' oppc:rvl.tktnntc:r~ dic:m·n aan de kw.t lirc: itsdo t· l

srd hngc:n te: ,·o ldo t· n . In 1()9-1 ko m t -1 '}" ,·,m de lc: idmgwarc:r 

, . o rzlt'nlng un oppc:n ·Llktc: w.1!LT (zi t· 1.6 \Vatc: n ·oorztt' nlng) 

De: gc:hmiktt' hm• ,·,·,·lh c:dc:n zijn ,-,mda.tg , Jc:chr bt•kt· nd 

• mdu, m d t· pro ·c: s,t·n Het groot,t t' dn ·l dlt' llt .1!' koc:lw.Jtc:r: ht·t ;~mh:rc: .tl , procnw.l

tc:r. Ex.1ctt' ho t·,·c:dht·dc: n zi.Jtl , Jc:chr heke nd 

• w.nnkr.trh t (molc: m . Stll\\'t•n) Sh:cht, o p cnkdc: pl.t.Hst·n 111 Vlaandnc:n , .,111 bd.mg 

• bt'r<l<'f'"'"<TIJ In d t· loop \'.til de: c:c:uw \'Oortdurt·nd 1n bd.mg .1tg c:n o mc: n 

..: Dr.!.lf!lt!ll<.' tit· 

• rc:crt'.lllt': hn(~d>J ' t'rl G oed n ·rsprc:id O\'t:r gc:ht· c: l VI.J.mdc:n·n 

C::li'CIIIIIICH All t•t·n pl.l .nst·lij k \',111 b c: l.lng 

p/r:::HTI ', tflrl Stnkc: Wt' ll .l nH· \',l ll .lÎ de· j.1rc·n '(>O 

• rr.1mpo n Bin nc: n\'aart i' t't'n bl'i .lll!-'Tijkt· L'cono m lsLill' .lct i\·i rc: it in 

.1. Rc:gul .n ic:runnit· 

• c:colog1 cht· iu ncti t· c: n 

b iodt ,·t·rsi tt'lt 

• w.t ter.tf-·on en - bngi ng 

-1 · lnfonn aticfunnit· 

• bnds ll.l p. \\'C:tc: n, chap en 

beleid 

l.l .mdnc:n (z it· 1. -1 n kt·n t' ll \' t• n ·on • 

Warc:r is een bd angl'ijk c:omp.trtimcm ,·oor milieu c: n 

n;Huur (zi t· 11.-1 \Xl,nn c:n I \ ' . ..: Gn·olgc:n \'OOr d t• n.Jtuur) 

Vt·nnd ch: Jt\·o n in dt· ho H·n lopc:n ,.,,11 hekkt·m hc: tc: kc·m c:c: n 

gn'.tar \'Oor overstroming in de h c:n c:th:nloop. \ atnhnging 

\'l'rl,J,tgt dit ri sico. 

D c:zc: functies zijn nog w einig verkend 

Na selectie va n de fun cti es kunnen we aan iedere geseleereerde fu ncti e een 

bepaald gewicht toekennen om haar belang in de totale functievervulling 

door de hulpbron uit te drukken. T abel 2 geeft aan welke selecrie we 

behouden voor toepassing op vij f oppervlaktewater$, en " ·elk belang we toe

kennen aan ieder van de fun cties, aflnnkelijk va n het deel \·an het Vlaamse 

oppervlaktewater waarover het gaat. 

Het uitsluiten van de specifieke fun cties · \\'a tervoorzicn i n~ \'OOr la nd- en 

tuinbou\\', vis- en veeteelt ' en ' industril'lc F roccssen' ko mt \·oor;tl door een 



tekort .1an voldoende gege1TllS over deze acri,·iteiten. De toepassingen van 

waterkr;H:ht zijn weinig verspreid in het Vlaamse Gewest en daarom is deze 

functie niet opgenomen. De functie 'waterafvoer en -berging' is herleid tot 

loll[cr berging voor het Schulensmeer. Over de infonnatiefuncties is te wei- _ 

nig bekend in Vlaanderen om ze hier verder te behandelen. 

1 lllrL ~ : ( •L [Lf!"T Efllll( ~I'[C I F I EKE F , < TIF\ E:>J liL ' ' t :EWI<ïiT '.'()() 1\ llE HLLP!ll\ N 'OPPEI\

\ l \I>. TE\\ \lrll I' \1\. '' \' IJ F TOf.I' .\ ~S I NG\LEU I EIJL . 

I t iiH'lÎ~IY I"' 

1 Producncfuncrit· 

• kn!ingw .ncn ·oorztcning 

• heroer l'lsserij 

~ . Dr.l .lgfuncttc 

\\',1.\f\'.lll : hn~~ci.<J>"rl 

:ll't'IIIIIICII 

• rr.lii'('Ort 

.l. R q ... 'lti.HJdlllltllC 

• c·cologJ,chc ftlll cnc t ' ll 

bJOdil'crlircir 

• "· ;ucrbt.'fg-111~ 

-1 · ln tonn.mditncut· 

r,,,,,,lf 

2.2 I Indicatoren 

l na n1 ~c 

(jC\\'('\l 

1) 

25 

11.) 

l~ .;i 

2) 

.2) 

I<W 

l~ocp~"'i n ~'~t- bi~d \ ":111 tit. .. hul pb ro n 

.\lln•n- Dcnd,•r z\\artt' Sc hulens-

knnnnl b.,,. (- tneer 

JO 

10 .!) - 30 

10 15 ~ s _1 0 

5." ;iO 

.! ) ï5 30 

-!0 

/00 / (10 I OcJ lt.lel 

De tocstJnd waarin een hulpbron verkeert, meten 11·e ::tf aan de mate waarin 

deze hulpbron haar diverse fun cties vcrntlr. Oe onr\\'ikkeling van een 

geschik te indica tor vcreist dat \\'C voor iedere bchouden functie nagaa n in 

welke mate ze presteert. Deze werkwijze 1·ergt de keuze van een variabele 

per functie , en de keuze van een na te streven referentiewaarde (streefwaar

de) 1 oor de variabele om de prestatic aan af te meten. Ideali ter zal de varia

bele zowel ·wamitatieve als kwalitatieve kenmerken van de functie tot uit

dntkking brengen, maar dikwijl zal een keuze voor een van beide aspecten 

zich opdringen. 

Hoofdstuk ll . .J. Water behandelt meer diepgaand de toestand van .de water

lopen, en geeft aan dat naast een goede waterkwaliteit ook de structuurken

merken van de waterlopen en de beschikbaarheid van voldoende hoeveel

heden water essentieel zijn voor het bchoud van de biodiversiteit. Vissen 

staan aan de top an de aquatische voedselketen , en de westand waarin de 

vissengemeenschap verkeert, is zowat de samenvatt ing van alle positieve en 
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negatieve omwikkelingen in het compartiment w.ner. Deze t<H:,t.ll1d drukt 

nH:n uit met behulp v.111 de ,-i~ilakx (tiguur z). die de kw.1li tatieve e11 kw.tn

titatieve kenmerken van een ,-i~be~tand omv.Jt, zo.1ls de .Jan- of .tfwezigheid 

\',Jll indicatieve ,-i~'oorren, de .1.\Jitalkn per \OOrt, hun \'Oed,elwa.mk en hun 

rotale gewicht. De VJ\tlldex is van nm om de functie~ 'ecologie en biodiver

. iteit' en 'recre.nie: hengd~porr' meetb:~.1r re nuken. 

JJ , 11 .: \ l\ 1'·,1'1 '. J , ~. \111111 1.1\ 'I 1' \ \ \1'1111 '1" · 

6 

tllhtd·.~·n~l /l'l' l nu11~ lnth~ h lrm .. lh 'kdu l l lltlll 

).,:• ~ ~·.1 ,In. Iu 'kl iH \1,\\ .Ut: r 

---------

T .thel 3 geet'r een o,·,·rztchr \'.111 L'en t'L"r,re lilt\\ nking \ ',111 mdic.Hort' IJ 0111 

etïl tn.t .Jt,t.Jt' re ontwikkelen ,·oor tk ti.tn crin·erndhng , ·,ut de hulpbron 

·oppen-L1ktew;Jtn L'll ,.i,·. 

\'oor de di\'t'r'e functie' die rekv.nH zijn nlor een hulpbron in L'L'n roep;t'

'111)! gebted b\·,uHiticnen WL' Lk \',1ri.thekn . en drukken \\' L' her rc,ult.t .Jt un 

.11, een ,·orc op een mdex 1 oo. Voor een ror.ulindic.twr ,·,t n de tÏ.II1nit·\·n

ndling rellen we de 'corL'' op. gt·wogt'll tnt·t het bd.\Jig .1.111 Lk tÏ.\Jirtit· roc

~·.e kend zo.th \'LTJnl'ld in r.1bd 2. 

2.3 I Funct ievervulling in v ij f toep assingsgebieden 

De ,·ijf onderzochte roep.t-;,in!-,">gebiedt•n zijn: her Vla.mbe G,.,,.e,r. her Alhert

k.ul.l.d. de Dentkr. de z\\',!ll:e Beek en her SchukJ h11lL'LT. \\'e be~preken ;tlken 

de specitiekc functie~ die L'L'n gewicht ,.,.t,chilknd ,.,111 nul dr.1gen (rahl'l 2). 

Het Vlaa111se Gewest 

Beroep.<Pissuij. j.1arlijks worden skcl1ts een \·ijftienullicenric:. uirgereikr, 

zod.1r de score van de indicator hier 3 % bedraagt. 

Recreatie: lr en,ecl.<porl. 

1 . Visindex: , o •y., \'an de staalnamepunten he hoon tor de kwalireidJ.1sse 1 ror 6. 

' iswarerkw.direir: de nodige gegeven om de score te berekenen , ontbreken. 

3. A.\Jital hengel.1ars : voor het gehele Vlaamse Gewest geldt als srreef\vaarde 

200 ooo hengelaars ( 100 %). Vanaf de jart·n ·, o schommelt her tî.:irdijke a:~ n

ul o p So ;) 1 oo ooo, zotlar de deelscore hier .J.O ;) 50 % bedr.1.1gr. 

Her rekenkundig gemiddelde van de vnkr,·gen 't·ores sr.1.11 in tiguur ,1. en 

hezir een \\',1.tnle russen 63 en 70 '){, in de periode 1 \)SO-l yyü. 
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I 11111 ;: l'llll< IT<liH:-.< '""n 11r1 \\ril' 1 ' '~ 1>1 l i ltil lil' •· 1 ' ' WE<'IFIEKE F NCTI ES. 

l · un~: t i'-'t ~ Jh .. ' 

1. l'roduniefunnie 

• J,·ldingw.uervoorrtening 

~- Dr.I.I~IÎ.IItctit• 

• re.:rt·.me ': '"''~~c/;port 

: ll '('llllllt'll 

J•lr::Îfn',l• lll 

• tr.tmporr 

3. Rq:u l.m t·IÎ.IIIctle 

• l'lt>lll!-!l'chc funtrtl' l'll 

bwd ii'<'I'Itt·ir 

~ - lntonn.uidÏ.IItt:tit· 

cominuïreir v.m dt· \l',ltennnnin~ = I oo •y,, - ')!,, sluitingsduur 

,-.111wege vaonrreiniging oi .1l.mnmdding 

;nn:/il'acmlc = 100 % 

:1.11H.1l uitgereikte licemit·, ,·oor b,·roepshinnem·isserij 

strcc:/il'clrlrdc = 500 (!Ot'\t.ll1d he~in tkzc· eeuw) 

1. 'Y,, n n de st.l.ll n.11nepumen hc·hnreml to t kll-.llirc·irskl.tsse 

1 tot () \' ,111 de vi>index 

strn:til'clr lrdc = 100 11
'11 

~ - " ",-.In ,k r.t.tln.lmcpumt·n d.n n >ldoet .1.111 d,· kw.tli reit ·

nonn en 1-.111 ,-j", .. Ht'r 

.\lfC<:fil'cl•lrtft' = I 00 n1u 

.l- .1.11H.1l hcngd.l.ll'• 

.<trcc/ÏI'rlclrdc = \'tT\\',ICht .I.II H.tl l't1<' r ,Ie- hulpbron 

" ., 1·.111 de \t.l.llll.lllll'!'llll[<'ll d.H , -nl ,lnet .1.111 d,· kw.tlitt' ltmonn~n 

\ ' ,\11 Z\\"l'Jll\\',Hl' r 

.\(f('{_'(ÏI'•Itlrtft' = 100 .," 

ht·r .l.l m.tlpkzic·n·.l.trllll )!l' ll 

.<trrc/ÏI'r lciTdc = .1.111!.11 pkztt' f\ ',l.lrllllgt·n d.H her bt·rrdfendc: opper

d .lktt'W.Her .1.1nk.111 

her .I.IIH.tl w nktlo m,·r,·r ,-er;dlt'<'l'l <J I't'r tk w.Ht' f\\' t'~ 

.<trn:/Ïi 'c lolrtlc = .ti, doel gt·>rdde ronkdometer n HJ r dt• ll·.uen1·e~ 

" :, 1·.ul de ,!.l.llll.lllltï'Umt·n hc:IH>rt·nd wr kw.llireir,kl.""' 

1 tor ~ \',111 de 1·isimkx 

.'rrct:/it •, ,,,,.rft· = too ·x, 

.1.1111.11 keren d.11 de 1\',l!t' rOI"'·lll): 1',111 tk rond uni bij zw.1re 

rt•gt·m -.11 door ht·r oppcrd .1ktew.ner gebeurt zo min d.11 ol·er

'rromin~en pla.Hwinden. 

str('(:/Î I 't lllrdc = 1 oo .. {, 

1 • • uu,/./,/{, ,.,," .i1 ,,,, ,;'1 "''" ,., r• rrr • ''.111.' 
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Recrea tie: plc=irrl'aart . Dl' rdLTt'IHit:\\',I.Jrdt: \'oor ht:r .l.liH.d pkzien·aanuigcn 

d.H de Vb.tnl\t: oppcrd.tkrc\\',Ht'rclt .t:mkutmcn. ht·dr.t.tgr 1 l ooo stuks. In 

~~~ :i \\',t rcn n 5 ~53 in dt· ,·aan. Ik \COrc \'oo r deze funrric i ~ gc. rq.!CII nn 
_q'/ .. in ~~~J ror~~ "·., in I~V:ï. 

Her rekenk undig gl'middddc ,·.tn de score' \ 'Oo r hengcl ~porr en ,·oor plt·

Zlcn·.un geetr de eimbrorc ,·oor de dedtï.mrrie rerrearie . 

T ra11sporc. !Je srreet\\'a,trde \'OO r her rr.tn,porr l.tng, her \\',Ht'r j , ge,reld op 

ï ~oo mi ljoen ronki lo mcrcr \·oor Vl:undnen. N.t t't'll \C h t: rp t: d.ding in her 

begin \·an de jaren ·~o ~ragneen de hinnt·m ·aarr . en schommclr de scort' rond 
óo •y., in de jaren '90. 

Ecolo.f!ischejullctic L'll biodil'cr.<it eit . Figuur~ room de proccnruele vcrdeling \ ',lil 

lÓ I ralen over de k\\':t lircir klassen , .:lil de ,·isindex (tiguur 1). Slerhrs q % 
,·an de sralen bcl10orr ror de k l as~cn 1 ror 4· 

FJ <:UvH -1: \ ' ctmELI:-IG 'Al'- 2 (>1 '~ ,\TC!l \1 ALE" (l\' EI< I>L "" ·\ liTEll ~ I;L ·\\\E" ' A · DE \ï ~ I"I>D •. 
I~ I!J!J(l. 

23 

I. 
6 7 

óo% o% 100% 

I i-rdduts .<tnalumucs 

,, : 



I111licator. Weging van de scores \'Oor de ~pecifickc fun ctie· met het ge\\'icht 

toegekend aan de functies (tabd 2), k\·err de indicator , ·oor de totale time

ticvcrvullin g op (figuur 5). In het voorhl·c:ld daalt de indica tor van 40 % in 

19 o tot 32 % in 1995. 

fiG L:ll ~: I NDICATOII VAN DE TOTALE FU CTIEVEIIVL'LLIM. VAN DE HULI'lliiON 'OI'I'EIWLAI>TE

W \TEn EN \'1\. I • liET VLAAM\E (;EWE. T. 

•' ' 'l iJ 

Al hertkanaal 

Drinklllaterl'oor::ienin.f!. Ikh:~lve in het miLkkn ,-an de j.1ren ·so is si nds lCJ ï5 

de drink\\',Heropname uit het Albcrrk.ln.ul pr:~ kti sch niet o mkrbroken ,·an

\\'ege verontreinigingen o f al.lrnuncldingen. De ti.mcric,·crndling sinds 1990 

is bijn:~ I oo •y,,_ 

Recreatie: lrerr,(/elsport . 

I . i index: I oo % an de staalnamepunten behoort tor de kwali teitsklasse i tot 6. 

::. \ i \\':J tcrbnliteit: in 1995 vo ldoet amper O,<J% vJ n de staalnamepunten aan 

Je k\\'Jlitcitse isen voor vi \\'J ter, \'Oor:~ ! door de hoge nitriet- en ammoni

umgehaltes. 

3. Aantal hengelaars: geen data beschikbaar. 

Transport. Als streefwaarde geldt een ve n ·ocrdc tonnenmaa t va n 3 ooo mil

joen tonkilometer per j aar (100 %). In I 995 haalde men 1 723 miljoen of een 

sco re van 57 %, een stijgin g met 276 miljoen ten opzichte van 1977. 

Ecologisclrefrrrrctic en biodiversiteit. Slechts ter hoogte va n de waterinname van 

de ekktri ci te itscentr:~le van Genk-Langerlo heeft men in 1989, 1995 en 1996 

de visindex gemeten , m et kwaliteitskiassen van respectievelij k 5, 6 en 5, 

vooral door de aanwezigheid van veel exoten . De score is daardoor o %. 

Indicator. Wegi ng vJ n de scores voor de specifieke functies met het gew·icht 

toegekend a3n de functies (t:~bd 2) , levert de indi c:~ to r voo r de to tale fun c

tievcrvulling op (figuur 6). Voor het Albenkanaal domineren de functi es 

drinkw:~tenvinning en transport, zoals de gewichten in t:~bcl 2 :~1 aangeven . 

rcn.:.tttr 
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De intli c.nor h.1 ;1lt L'l'n \\'a.1nk , .,111 <15 '} ... l'll \'l'rhetenn!:-: m oet komen v.111 de 

tr.m~port- en recre.niefunrtil'' · e n \".In een n:rhog111g \".n1 de hiodi , ·n,iteit. 

F1<:uun <1: INrHc 11 rC>u ' .,, rH HII ·\LI 1 u-.;< 111 VIl'\ Lï L I' C. ' ,,, 111 IILII'IIIIll' ·oi'I'IH\ 1 '" n

w ,\T[Il [N VI\. VOOli llil ·\LIIfllfi, .\,\\L. 

I • 

Dender 

Rccn·atic: ltcugcl.<p<>rt. 

1. Vi~index: -;r1 "" , .. 111 ,k ,t.1.dn.lllll'J'li1He11 behoort tot <k k\\'.dltl'l t, ki.J"c 1 llH (1. 

2 . \'i,,, .. HlTb\·,dnLït: 1n I<J!J:i \ ·oldoet gL'l'll enk<·] \t.1.dn .ln1l'J'li1H .1.111 dl· IH>Iïl1l'11. 

door l'en re l.ug z uur,tol~e lulre en door tl' \'l'l·l .1111n1on 1.1k . . 1111111llnllll11 l'll 

nitriet in het \\'.HlT. 

Trausport. A], 'trL·et\,·.l.lnk geldt L'en \'LT\'Ol'I'Lk ronnL·nrll.l.lt , .. 1n 1 1 md_t o en 

ronkilon1etL'r (100 ' '"). In I!J<JS h.uldl· men (>.(1 rllil_t<>L'Il ofL·l·n 'rorL· \'.111 

5'.1 •: .. . Sind, 1 <J SO 'rho1nmclt de \COrl· tll \\l' ll 50 lïl . o " .. . 

Ecoloxiscltcfuuaic ,." biodil'crsitcit. Van de l ï \t.taln.11nl'j' llntL' n. l1.1kn n 10 de 

k"·alireit,kla ~'l' 5. en de .11Hkre n-rroncn een nog ,kchtne k\\'.direit. 

D.1anloo r i' de 'rorL' o "•·· 

Iutficator. Weging , .. 111 de ~COlT\ ,·oor de speritiek e funr ne' met het gc \\·ir ht 

roegekend aan de functie~ (tabel 2) . ll'\·ert de intlic.Hor ,·oor de rouk funr

tie\TIYtdling op (tiguur ï) . De tlucru .nic~ in de indicator komen door de 

rranspo rtfuncri e. De lagL' \Y.1 .1rdc , .,111 de imli c.n o r k.111 o mhoog door ee n ,·er

bete ring , .,111 de ecologische en rerrearic\T ti.mrric ~. 
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Zwarte Beek 

Rccrcatie: lrctt.f!t'lsj}ort. 

I . i ~ ind.:x: S5 •:; , \ ",111 de \ t,t.llnam.:ptrrn.:n hchoon: tot de kw.ditcit,kl.t\\e 1 tot''-

2 . \ ï·m·.ltt:rkw.ditc it: in 1 ()()) 1·oldoet .rrnpn O.I.J. "., , .• 111 de \tJ.dn.u nepu ntL'Il 

.l.l!l de no rmen, door te Ll!-(L' zuur,totgeh.dtt: \ L'n door te hoge concemrJti.:, 
.l .l!l Jmmoni:~k en .1mnw1Jium. 

Ecolu.r:isdrc fuucric t•u biodi,.crsitC'it . \ ,lJl de l.j. lt.uln.unepuntcn. h :~.dt er éL'Il de 

kwali t eit~ki.~Ssc J en twee de kl.1 ~se .J. . zod.H de ~rore 2 1 " ·., hedr:1agt. 

Iudicatur. Voor Lk Zw.1ne Beek zijn enkd twee ~per iti eke timctle\ l "<lll 

hdmg. wa.1ro1·er 1\T .dk·en gegei 'L'm 1·oor het j.1.1r 1 ()()5 hebben. \Vq;i ng 

I',Jn de \COr.:~ niL't her gewicht roq:~d .. end .1.1n de ti1nnies (t.lhL·I 2), lc1·en een 
totale filnctieiT ITtdling op \',ln 2ï "{,_ 

Sclm/w;meer 

DL· 1·isindL'X voor het Schulen-;men is geba~eerd op een hcst:~ndsopname l'an 
I ()S(). 

Recreatie: lreu.f!t!lsport. 

·1 . Visindex: 100 % van de staalnamepumen behoort tot de kwaliteitskbsse r to t ó. 

2 . Visw:~terkwa l ite it : her Schuh.:mmeer voldoe t \'Oo r 100 % aan de normen. 

EcologisclrcjmiCtic cu biodirwsitcit . D oor het vrij natuurlijke visbes tJnd ligt de 

visindex in kwalitei rsklasse 3, en h:lJ it dus een score van roo %. 

Watcrbergiu.f!. H et meer heeft een oppervlak te va n 90 ha en een volume van 

10 miljoen m '. H e t dient ook als IH:rging o m overstroming v:~n de Demer te 

voorkonlt'll. Sinds 1 ()77 is her ongeveer óo keer als wachtbekken benut en in 

r~...·cn .. ·arh .. ' 



7 %, van de gevall en bleek dirher ovtTstrommg~gcva .Jr nier re keren . De 

score voor deze funcrie i~ derha lve 93 •y.,_ 

Indicator. W egi ng van de scores voor de spt·cificke functies mcr her gewicht 

roegekend aan de funcr ies (rahel ~) . lcverr een indic.uorwaJrde op van 97 %, 

door reko rrkoming in de bergi ng funcrie (overstroming). 

2.4 I Besluit 

D e uitgevoe rde gevalsrudies illu~rreren de merbode en de mogelijkheden n n 

her opmaken van indicaroren van functievervulling ,·oo r diverse hul pbron

nen. D e methode vergt verdere bij telling en gerichte gcgc\-cnwerzameling · 

om ze roe re passen . Ze vcrschafi: ui rzichr op her meerbaar maken van de 

rocsrand, en van roesrand ver.mderingen nn n.nuurlij ke hulpbronnen . 

3 I Kosten van het milieub eleid voor de overheid 

Dit deel is geput ui t het SERV Rapport over de Inkomsten en Uitga ven va n het 

Vlaamse Milieubeleid va n 11 oktober 1996. 

Enkel de m ili eu-inkomsten en -tuq:!aven \",tn Je "b :unse overheid komen 

hi er aan bod, nier deze door locl!-'~"<>q'en gcre.di-;ecrd. In J. I g.ur her O\Tr 

de geldserom en die onder de budgcnaire \"Cr.lnrwoordclijkhcid ,·,JIJen op 

gew c relij k niveau. Concreet omnr dtr de hcworingen ,·;m .ldmini\tra ries als 

t\ .\11 "AL. van Vlaamse Openbare In reiJinge n O\"A.\1. \ "L.\ t (;~ fdeling mesrb.mk) 

en VJ\ I.\I, en ,.,111 he r .\ IIKA-tonds. De milieubeworingen ,.,m de Vb.ume 

gcm centen kom en rer sprake in 3 .~. 

3.1 I Vlaam se Gewest 

Figuur S geefr een seroom chem.1 van de bclanf,'lijksrc tin anciëlc seromen 

onder bc heer van de gewestelijke milieuoverheid zoals ge reld in de aange

pasec begroting I 996. De middelen komen uH drie bronnen: 

• D e nlilieubegro ring onrvangr uir de algemene middelenbegroting een bedrag 

van 4 703 miljoen BEF. Deze roewijzing is weer op her peil n n de jaren I99I 

ro t 1993 na een ge,·oelige verhoging in I995 en 1996. 

• H et MINA-fonds \ erwerft 1 ó I 97 miljoen BCF aan middelen, naast de doratie 

uit de milieubegro ting. M eer dan drie kwan hi ervan ( I 2 573 miljoen BEF) 

komt van de mili euheflin gen op afvalverwijdering (.t H miljoen BEF) , op 

afvalwa terlozingen (7 985 miljoen BEF) en op mest (q o miljoen BEF). De · 

overige fin anciële middelen (3 624 mi ljoen BEF) zijn hoofdzakelijk overge

dragen saldi u it vorige jaren toen de fei telijke uirgaven onder de werkelijke 

inko msten bgcn . 

• D e Vlaamse Openhare Instellingen om v:mgen rcchrqreek 1 , 5 miljoen BEF 

aan mi ddelen . H et leeuw endcel ,·an dit bedrag komt uit de algemene midde

lenbegroti ng en d iem om bsten u it het vcrleden :~f re hetalen (de tijds door 



de voorloper~ van de V,\L\1 a.mgcg.t.lll om de w.ltcrzuivctingstnfrasrrucruur 
:m de gcmeeneen over re nemen) . 

. unengereld raar er in 1996 ,-o r her milieubeleid 22 7 59 miljoen BEF eer 

beschikking. lnz.tke herkonJS( dr.tgcn de heffingen 55 % bij, de alcremene 

begroting Yan de Vlaamse Gcmeen chap 21 %, de overgedragen saldi in het 

~ ~~ A-fonds 16 % en de rech tstreekse OYerdr.tchren uit begroting aan de VMM 

en OVAM samen %. Omd.lt de .tldi , ·an het :>11KA-fonds ook door heffingen 

en door begrotingsmiddelen in ,-ongc j.trcn werden gcvonnd, kan men de 

tinanciering v.m her mili eubelctd ,-erkbrcn v.muit cwce hootdbronnen: de 

hefringen en de algemene begroting. 

f'u ;cLil · : 131tn:-.~.' E'~ E-..: \\ \ 1 111 '.1 '· \ ' ' • E r- 1"1 \ n(LE \llllllELCN l)(hlll DE \ L, \\I c 

(;1\\ 'L\lrUJi;[ OV[It ll [ ll l IN llC .\ IILILL ~E\'T!llt 11'- \IILJ<lE'- IJCF . \\ILIL IJLt.llPTI'-( I')')Cl). 

~-0 , ·------~-hl-'<~uh~<~~m~t"_'~ ____ j-----------------4 ;o_; 

,,, 

_: ,, ,~ 

+ '"' \ -h•lhh Jlo I•J-

--------~~·I_'_I ______ _j 

1 "'i \ !'i + \ 'h.mh-.' ()p~,.·n\lu~.· hhtt .. ·llm~~.· Jl 

I ' '-' '-''''-'''" 
- Hi 

'' ~0\ 

k . ,' ·: ,:, - : ....... ":-. . ' . ·.' - . ;.,·. ,· . 
1 · .·~-, Totok middden: 22 759 · • • -
~ . . . ' . ' ' . - - ' . ' . . . :·1: 

, ,, -,. ,1\t u ri 'i..·n~· hn·r \r\:.1( \\.lh:rhdiL'l'r \h""l :O.:atulH :\l~l."llll'l."ll nuh~.·u b~.· l~.· •d 

-' I'O I~ 1:0.0 I ~-; I -(,~ (, .! 5'} 

I ~ .u~ 1..&.--· .. {, 0. ï-~·1., .: - .j""o 

De bcsc h ikb:~re middelen \Trschui,·en russen de \'OOnlJamste deelnemers aan 

her m ilieubeleid , m:ur her .\IIKA-tonds vernr lr per detinirie de centrale func

tie met meer dJn m:cc dadc {68 'Y.,) van de bestedingen . De rol van het 

~11:-o;:\-fonds in de bestedingen zou nog toenemen in de roekomst. 

De a:~mvendingen van de .niddelen taan onderaan in figuur 8 venneld. Het 

afvalsroffenbehecr (zie 11. I Afvalsroffenbehecr) neemt 3 1 So miljoen BEF op, 

waarvan ongeveer een derde voor her Fonds Ambtshalve Verwijdering van 

acheergelaten afvalstoffen o(vervuilde bodems (zie 11.5 Bo dem) . De uitgaven 

voor het AfvalstOffenplan komen uit het MINA-fonds en verlopen via OVAM 

(b.v. fi nanciering milieubox, subsidies voor comainerparken) . De algemene 

begroting neemt in belang af en bevat enkel nog subsidies aan lagere over

heden voor de bouw van afva lverwijderingsinrichtingen en roelagen voor 

de saneri ng van srortplaatsen. 
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I o I So miljoen IIU of ·L'i "." \',111 de lllldddcn g.l.lll n.1.1r het .lt\·.d\\';lrnhL'Ilt'l'l" 

(zie IL2 At\·.dw.nnhehccr) . HJci\',IIJ lllTJJ!C Aqu.1tin ongt'\'l'lT S Soo milJoen 

(Só 'Y,,) op voor dt· hou\\' l'll cxplon.1r1e \',1 11 colknort· ll en U\\'/.1·,, dt· rt·,r 

g.1at naar de ' uh,idii5nng \',IJl de ge1neemehjke riolermgen. H er hl'lll'er \',In 

de mecrncttcn. de pl.mnmg en de mning \',IJl de het1in gcn door de V.\1.\1 ,t,l,JC 
in figuur ~ opgenomen onder .1lgenll'en n11heuhl'le1d . 

De uirn>ering \',111 her me,rhckid ,·ngr 1 3-2 miljoen lH I (ó '/<.) in IY'.J6. l' ll 

dit herekcm een to r'c \tijgulg tegcnm·n \'Onge jaren. Dn komr deel ' door 

de koqt·n nn de me,rh.mk en de .ldnlil11 \t r.1tlekthren \'oor uir,·oeri ng \',I n 

her me\t.1cticpl.u! , ll1 .1.1r \'Oor.!! door de \'crgonhngen .1.1n l.mdhou\\'LT' en 

n-choudcr~ mgcn>lge gehied,gnichrL· \ 'lT'l'hL''l111lgL·n 111 hl'C Illl'\rtkcren. 

H er n.ltuurbl'lcid i~ bcd.1chr mer 1 ï(>~ mil_1oen IIU (~ " .. ) L'll nchr ht·r groo r

'rc tkel op p.ltrimolllllmhl'lll'er. n.1.1't .Inden· .1.1111\'e JHimgen zo.d, 'uh,idie , 

.1an \Trcnigingen. elgt·n.l .lr' en lok .de ht·,turen. l' ll tin .JJJtïning \ ',liJ hn 

lmrituur \ 'oor .JCuurhehoud t'll het IIhtiruur HH>r Bo,houw l'll \Vildheheer. 

Her .dgemeen IllilieuhL"ieHI vergt (r 25y md.Jot' ll ll ll. \'Oor.d he,rt'l'd 111 

:\ .\111\.\1 mer diL·mrt' ll zo.d, de milieU-111 'PL'rt lt', dt· 1111ddekn \'l>or de 

Vla.ume Milieuholdmg. de n11lieuron\·en.111t met de gemt·emt·n l'll prm·in

cie,, l' .. J. Ook her hudger \ ', liJ \ '.\1.\1 " in tiguur S mrq.:r.1.1l o11dn .1 lgemee n 

milieuhek-Hl ger.mg,chikt. Een dedr.Jt' \',liJ dil hudger \ïndr zi_111 ht·'rt·mming 

in de r\\'l'tj.t.Irhjbt· opm .1.1k \',111 h er .\ liht·u- t'l1 n.Huurr.1pporr \'l.l .mdo:rL'Il. 

De ~~ n\·-,rudie pl.t.Jht de c ijti.·r, \'.lil de hcgrormg 1 '.J'.J(r ook in een 1 o-j.1rig 

rijd'J'LT'J't'rtief \',IJl 1yy1 tor 2001. Figuur '.1 roonr he1 rL·,ult.I.It \', liJ dt'ZL' 
odi.· n ing. 

I )c ro r.1le he~reding \'oor niiheudol'lnnden zou \',In .::.:: .. mii_J.tnl 111.1 111 1 yy(> 

met _.u; 1niU.ml u u (2_-; "") groeien ror 21\.6 mi\j.1rd 1111 111 .::oo 1. I >t- Aqu.ltin

n ·rgol'lhng z.d n.1 .1r \ 'LT\\'.Il'hring \ tijgen , .. 111 :-. .. nl1\f .l rd Bll 111 1 yy(J n.ur 16.1 

milj.1rd llCI· in .::oo 1. dm n1L't 7.3 milj .1rd llll of llll"lT d.m de ror .de nnro-roe

name \',111 de tot.1le hq.;ror mg. I )c \teu n .1;11 1 de tnthouw , .. 111 de gemeen rel ij

kc ri o kringsinti·.1strucruur blijft mt•t 1 ._'i mil_1 .1 nl llll j.1.1rli.1k' ru"en 1 '.IY7 en 

2001 ook hl'lan grijk. Het a.1ntkl'i \',lil hl't heil'idweld \\',1 ter komt d.1.1nloor 

o p 62 ':Iu \',111 de uirg.,,·en m 2001 re liggen rq~cno\' cr ~5 "" in I!J!JÓ. 

In her at\·alsrofTc11beleid zie r m ln in de totkOJmr llll'l'r m iddckn gaan na.1 r 

de bodemsane1·ing (\':t il 1. 1 1 5 mi\j.1rd in 1 !J'.IÜ rot 1. 30 milj.tnl BH in 2001 ), 

tcr\\'ijl de rorail' uitg.IH' Il beperkter stijgen \ ',lll 3.1 So milj.ml rot J.2Ü_'i mil
jard BCF O\'Cr de ecr~tkomendc \'ijfj.1.1 r. 

Na l!J!JÓ blijH·n de uirg.nTn van her mestbcleid roenemen tot 1,5 25 miljard 

BH in 200 1. Ook het n;ttuurhL·lcid krijgt meer midddcn nll'r l' l'n groei ror 

2. 1 50 milj.1rd nu in 2001 . Het .dgemccn m ilil'llbek id d.tt .die onTigc po~ren 
o nn·.tt. keilt l'en men tlucrucrend n·rloop . B. , ._ de o pn.1n1e \ 'a n he r volledi

ge V,\1.\1-hudger onder de ze hoofding herekeilt l'l'n gn·oclige , ·erhoging in 

1 !)!)6 \',lil hn budgL't .llgcn1L'L' IJ lllilieuhclcid d.tt d.111 (> .2 )'.1 milj.ml 111.:1 · 
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hed ra.1gt. Dir zou regen :!Oo 1 zijn ged.1.dd ror ~.1 nuU.
1
rd nu. Dl· d.ding 

komr door her uird.1kken l',l n enkde h1jzondere hrsrori:.rht• uirg.11·l· np~~re 11 l'll 111 de 1·erondersrdling d.1r geen nieuwe bdeidsrniri.ltil'l'l'n 1".111 sr.11T ~.1.1n 
in de kon1endl• j .1rcn . ' 

f'ic;LL I! •1: \lc!irL -lJI• I'. I' 1"1.11 1111111' 111 \111' 1' -I. lo.P\ I \f!•, l'lll llll<l., ,, II 
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. 1 /~,·",cm llllhc"/oclnd • 

.\",u,", ,. 0 
1 

0 lic~r<'fll l~.'llliddclm 
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. i ti· "" "• llnlochcn 0 . 0 .1 Jj ·,dll 't i/C/ Ju:t/11~~<"11 

. i /i ·.d.<t.'/li'llhc/~rw • • . 1 /i•,l!.<tc•{it-uhc(fi,~~<'ll 

Dekking 1·.1 n de uirg.11·en l'l'rei,r inko1n~ten. Deze komc.:n hooti.lz.1kduk , ·,rn 

de heHingen en , .. 1n de .r lgt'lllelw midddenlwgro ring. 01·er het rel.1ri l'\'l' deel 

1·an de m·el' bronnen in de roeko1mr he~ r.r:rr grote onzekerheid o md.H in 

Vla.111dnen geen bdeid~,·i,il· 1·oorligr over de tinan ciering 1·an her lll ilieube

le id e n m ·er her in~tnn1wm hettingen da.rrbij . Als 1>.1·. de hettingen const.liH 

hl ij lTIJ op hl·t ni1-eau \':111 1 C)l)ó, d.r.dt hun .r.urded in de fin .mciering to t ~o •y., 
in 2001 . en moer de .dgemene middelenhq.{ro ring ró,û nriU:1rd ur:r- bijdragen . 

lkgren,t de 01-erheid de dot.Hie .Jan her .1111\'tl-lo nds, d.1n zouden de h<.:t1in

gen tot 7·~ ·:-.. 1·.1 n het budget moeren rc.di,crcn of .!:! ,J miU.rrd IJU in 2001. 

Dit L1.1tste \Cl'n.rrio houdt een grol·i 1'.111 de Ol1t\',1J1g~ten uit hctiingcn 111 1·.1n 
meer d.rn ï 5 ·~ ... 
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Een totaalmasterpiJn van de milicu-uitg.Jven en -ink01mten voor de 

komende 5 <l 1 o jaar zou tie doorzichrighc1tl ,.,111 het beleid vahogen en 

tegemoet komen aan tic vragen van de scnv, van de M1 a-R:~ad en van 

de Commissic Leefmilieu en Natuurbchoud vJn het Vla.lnH Parlement. De 
vcrdeling van de financicnng over :dgemene middelen en over omvangsten 

uit heffingen , i vooral van hcbng ,,·annecr de hcf1ingcn het principe 'de 

vcrvuiler bct:~alt' benaderen. Omdat de roepassing v.Jn dit principe grondig 

inzicht in de mi lieuver toring~kcrcm en maar,ch.lppdijke keuzen vcrei~r. is 

een goed onderbouwde en breed gt'\'Oerde discussie wen dijk. 

3.2 I Provincies en gem eenten 

Naast de Gewestelijke overheid nemen de pr0\1ncJn ~·11 de gt·meeJH~·n een 

belangrijke plaats in bij de rcahs.nie \',JIJ her milieuheleJd. De bci.Jngrijkscc 

milicuc:~ken nn de gcmcenten waren Llnge rijd de ,Jf\·.tkcrwijdcring. de 

wacerzui\Tring en de aa nleg en her onderhoud v:m de riolcring. In tk j.1ren 

' o en 'yo is de rol van de gcmc~·nccn in de w.m:rzuivcnng verminderd . De 

\Tnnrwoordelijkhcid voor de \\'Jtcrzuivenng. en voor de ZliJ\Trins">infr.J

cmcruur, werd eenc o\·ergenomen door zuin·nng m:J.Jt>ch.tppijcn ~·n gdi-

nancierd door o.m. de provincies. 'a 1 yyo 1 de bijdrageplicht ,·,tn de pro

,·incies \'en·,mgcn door ~·en recht>treebe (;~'\\ C\tclijkt· .lh·.l!W.!CerhetJing. 

Op andere \'l.tkken Is de rol v.tn de pronnnc' en gemeemen m her miheu

helcid toegenomen. zo.th hij de liHYoenng \'JIJ een .l.lllc.tl deereren (ll.\·. her 

decrn·c .tlgemene bepalingen miheuhdeid). L'll \ 'J JJ he, iuitnl (b.v . n .. \J!L.\1 ). 

\'ia de pro,·inci.dc en gcmcenrcbjkc milinKon n·n.Jnc zijn ze ook herrokken 

hij de uirYocJing ,·an her At\·al,rottènplan ~·n ~k tkelpL•nn~·n zo.J!, her liH
,·oeringspbn en- en groenaf\·al. 

T abel ~ geeft een overzicht \'J n de gemeenrcluke milieu-uicg.n ·en ~· n -

inkomsten ,·oor de jJJTn 1\J\JI roe 1yy6. In n01nin.tlc h~·d ragen i, er een stij

ging ,·an 75 % on·r 5 ja.tr. De gemeencclijke uitg.1wn ,·oor milieu hebben 

\·oor:~ ! mee afval w.Jter en af\·.1! re nuken. De gcmeenren hebben weinig extra 

besreed aan riolcringswerkcn. De gemeencebjkc uicg.1ven , ·oor at\·,J!, cotTen

behcer zijn tcrk eoegenomen ,.,1!1 1 3 52 HL! per inwoner in 1 yy 1 rot 

2 ~30 HEF begroot per inwoner in 1yyó (+ ,o 'Y..) . Dit komc vooral door 

de hogere kostprijzen v;~n de eind,·erwerking. scorren en vcrbranden (zie 

11. 1 Afvalstoffen beheer) en door de verhoogde heffinJen. 
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A:111 de inkom~renzrjdc i ~ de stijging rn her toraal budger , -olledig opgevan

gen door 1·erhoogde milieuheLt ringen en door o1·erdr:~chren 1·:muir her 
gewesrclijk ni,·eau . 

De gerneemen kunnen een beroep doen op heffingen om een bijdrage re 

leveren ror de tln.lllciering \',tn hun milieubeleid. De meest roegepJsrc zijn 

de afva lsrofft·nhettlng, de rioolhL'l.tsring en de .dgemene nulreuhel.rsring. De 

SERV bcrekcnr een dekking~f.'T.r.rd \'Jn de rnilieu-uirg.n-en door de gemeenre

lijke m ilieubelasringen 1·an JO 'Y,, in r !.1!)6. Her Gewesr dr.1.1gr 13 % bij uir de 

mil ie ubegrming. en her Ol'l'n ge deel (12 63 miljoen uu ofs ; •:,,) konH uir 
de .dgenJene middL'lcn van de gemcenrcn . 

Voor he r milieubeleid ,·ocrr de Vb:unse o1·erhcid een .rcrie1·e subsidicpoli

riek. o.m. 1·iJ he r Vlaams lm·esrcringsfonds en her .'111 11.';\-fonds. Her MINA

fo nds subsidieere b.v. de uirbouw van gemeenrel ij kc rioleringen, ini riarieven 

rer be,·o rdering \':liJ pre1·enric . hergebruik en r·ecycl.!ge in pb:~rs 1·an verwij

deringsrechn ieken zo.ds srorren en verbr.tndcn 1·an .Jh·al. Er zijn sub idies 

voor de gemccnrclijkc milieucon,·enanrcn en de bijzondere o1·ereenkornsr 

mcr OVA.\1. Vcrder is er een subsidie als bijdrage in de algemene kosren van 

her gemeen rclijke milieu- en naruurbcleid , de exploirarie van comainerpar

ken , de ophaling 1·an KGA-.ttVaJ. de huis-a:~n -huisopi!Jling van de droge en 

narrc fracric. de opmaak van her gemeenrelijk na ruuronrwikkclingsplan . De 

subsidi es zij n va:~k bedoeld .ds .tanmoediging voor de lobJe bc ruren om bij 

hun milieubeleid over re schakekn v:~n curarievc en effecrgerichrc maarrege
len naa r cmissiebrongcrich rc en procesgeïnregreerde maarregclen. 

D e provincies hebben geen rechrsrreekse financiële bevoegdheid voor her 

milieubeleid, ma:t r leveren door de overdrachten van fin anciële middelen 

een bijdrage ror de invesreringcn van de gcmeenren en imercommunales. 


