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Van een lineair naar een circulair maritiem milieu
De hoofddoelstelling van de KIMO organisatie is om de

De wereldbevolking groeit sneller dan ooit. Mede hier-

zeeën in goede conditie door te geven aan toekomstige

door neemt de vraag naar voedsel en grondstoffen toe.

generaties. Daar past een duurzaam kust- en toeristen-

Dit wordt nog eens versterkt door de economische groei

beleid nadrukkelijk in. Als kustgemeenten spannen wij
ons in om deze doelstellingen te realiseren, immers de
kustbewoners zijn

in hoge mate afhankelijk van een

gezonde en ecologisch evenwichtige zee en oceaan. Wij
zetten ons als kustgemeenten hiervoor in door gezamenlijk op te trekken om onze doelstellingen te realiseren. KIMO is onder andere betrokken bij de Kaderrichtlijn Mariene Strategie, het Ketenakkoord Kunststof
Kringloop en de Green Deals.
De toename van de economische activiteiten en de
vervuiling van het maritieme milieu is zorgwekkend en
kunnen gevolgen hebben voor het hele ecosysteem.

die wereldwijd plaatsvindt. De prognose is dat we in 35

Steeds meer worden vanuit de overheden en het be-

jaar doorgroeien van 7 miljard naar een wereldbevol-

drijfsleven signalen ontvangen dat wij als bewoners,

king van 9 miljard bewoners. We komen(of leven in) uit

ondernemers en overheden anders om moeten gaan

een periode waarin het niet op kon. Mensen hebben

met onze huidige economie. In deze nieuwsbrief willen

zich er de afgelopen eeuw geen voorstelling van kunnen
maken dat grondstoffen kwetsbaar en eindig zouden
kunnen worden. Door veel mensen en bedrijfstakken
worden grondstoffen nog steeds gezien als oneindig.
Economische groei is nog steeds een indicator voor
onze welvaart. De economische crisis waarin wij ons
bevinden heeft onze neus nog eens op de feiten gedrukt
dat lang niet alles oneindig is. Wij leven in een enorme
welvaart maar

vergeten soms op welke bronnen ons

uiteindelijke welzijn is gebaseerd. Dit zijn de biodiversiteit, de ecosystemen en de diensten die de natuur ons
levert. Zij zijn ons natuurlijk kapitaal. Zonder een gezonde biosfeer kan een wereldeconomie onmogelijk
floreren. Steeds meer mensen zijn zich bewust dat het
tijd is voor andere keuzes en anders leren kijken. Wij
zullen in Nederland dan ook langzaam maar zeker van
wij u dan ook aangeven in welke projecten KIMO hieraan meewerkt.

een lineaire naar een circulaire economie moeten gaan.
In onze huidige, lineaire economie produceren wij producten die veelal ontworpen zijn met de gedachte dat
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zij hun leven ooit als afval eindigen. In de nieuwe eco-

elkaar kunnen versterken en ondersteunen in hun doel-

nomie “de circulaire economie” zal in de ontwerpfase al

stellingen: het oplossen en voorkomen van plastic

rekening gehouden moeten worden dat de bestandde-

zwerfvuil en het terughalen van plastic uit het milieu

len van een product opnieuw in het productieproces

(inclusief de rivieren en oceanen). Ook moeten ‘lekka-

ingezet moeten kunnen worden. Zo is er minder pro-

ges’ uit het systeem (plastic soep, zwerfvuil) worden

ductie en winning van nieuwe grondstoffen nodig en

teruggedrongen. Het doel is om plastic zwerfafval op

wordt tegelijkertijd de hoeveelheid afval verminderd.

zee, in de rivieren, op stranden en op straat op te rui-

Het gevolg: minder vervuiling en energiegebruik.

men en verder te voorkomen. Concreet wordt het komende jaar gestreefd naar Green Deals tussen partijen,

Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM)

bijvoorbeeld rond technologische vernieuwingen, nieu-

De KRM verplicht elke Europese lidstaat tot het vaststel-

we inzamelsystemen zoals bij strandgemeenten en in

len van een mariene strategie, welke is gericht op be-

havens, ketenafspraken over kwantiteiten en kwaliteiten

scherming, behoud en herstel van het mariene milieu

van recyclaten, etc.

(een goede milieutoestand (GMT) van de Noordzee)
waarbij tevens een duurzaam gebruik van de Noordzee

Green Deals

wordt gegarandeerd. De KRM biedt ons de kans om na

De Green Deal helpt bedrijven, maatschappelijke orga-

te denken over de consequenties van onze activiteiten

nisaties en overheden om duurzame plannen uit te voe-

op zee voor het mariene milieu en daarmee op de

ren. Bijv. op het gebied van energie, klimaat, water,

volksgezondheid en het gebruik van de Noordzee op

grondstoffen, mobiliteit, economie, bouw en voedsel.

langere termijn. Door middel van concrete koppelingen

Veel verduurzamingsprojecten die in de regel rendabel

van de KRM beschrijving aan volksgezondheid, recreatie

zijn,

en economische groei, kunnen onder de vlag van de

toch niet uit-

KRM flinke stappen genomen worden om de negatieve

gevoerd.

De

effecten van menselijk gebruik van de zee te minimali-

overheid

wil

seren.

graag

dat

worden

bedrijven,
Ketenakkoord Kunststof Kringloop

maatschappe-

Kunststofafval zorgt voor een snel groeiend probleem:

lijke organisaties en andere overheden aangeven waar

Het levert een belangrijke bijdrage aan de problematiek

het mis gaat. Een Green Deal moet aansluiten op de

van mariene zwerfvuil. Dit heeft consequenties voor de

praktijk, zodat duidelijke stappen kunnen worden gezet.

mariene flora en fauna, voor zeeschepen, de visserij en

De overheid zal daarbij proberen belemmeringen weg te

voor de voedsel- en waterkwaliteit. Met het Ketenak-

nemen. Bijvoorbeeld stugge regelgeving. De overheid

koord Kunststof Kringloop worden maatschappelijke

wil dat verduurzaming rendabeler wordt. De Green Deal
is geen subsidie maar een samenwerkingsverband om
belemmeringen rond allerlei projecten weg te nemen.
Door bestaande belemmeringen blijft een aanzienlijk
potentieel van verduurzaming onbenut. De overheid kan
met de Green Deal een rol spelen door: partijen bij
elkaar te brengen; kennis te verschaffen; belem- merende regelgeving te veranderen.
KIMO helpt o.a. bij de totstandkoming van de Green

initiatieven, bedrijven, kennisinstellingen en overheden

Deal Schone stranden en bij de Green Deal Visserij

met elkaar verbonden in een gezamenlijk traject. Ze

waarover wij u in een van de volgende nieuwsbrieven

verkennen hoe zij en andere spelers uit hun netwerk

zullen informeren.
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