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Nieuw jaarsgroet van de voorzitter , Robert te Beest
Ik liep tussen de Kerstdagen en oud en nieuw door de duinen en

Het dagelijks bestuur is door de verkiezingen enigszins gewijzigd.

langs de Noordzee. Het had de dag daarvoor gestormd waardoor

Naast mij, zijn nieuw in het dagelijks bestuur: de wethouder van

er nog steeds grote golven over het strand aanspoelden. De wind

Heemskerk mevr. A. van Dijk, de wethouder van Katwijk dhr. J.C.

was nog niet helemaal gaan liggen waardoor er flarden schuim

Knape en de wethouder van Den Helder mevr. J. van Dongen.

over het strand rolden. Een hond en

Nieuw hebben wij als leden kunnen verwelkomen in de organisatie

kinderen die achter een bal aan

van KIMO Nederland en België de gemeente Westland en de

renden gingen mij voorbij en boven

gemeente Rotterdam. Met onze Belgische collega’ s hebben wij

de

vloedlijn

hingen

krijsende

meeuwen, gedragen op de wind, op
zoek naar voedsel in de vloedlijn.
Ver op zee zag ik een groot
containerschip, die af en toe uit het
zicht verdween als er een grote golf
het strand naderde. Vissers stonden
aan de vloedlijn met hun hengels in
standaards, die diep weg waren gestoken in het zand, op hun
armen te slaan om het een beetje warmer te houden. De zon stond

overleg gevoerd om alle kustgemeenten in België te betrekken bij

al laag aan de hemel en gaf een schitterend licht op het strand en

de organisatie van KIMO Nederland en België. Dit zal in 2015 een

die grote vlakte “de Noordzee”.

vervolg krijgen.

Even stond ik stil en realiseerde mij in welk uniek gebied ik nu
stond. Aan de ene zijde het vaste land met al haar activiteiten en

Internationaal zoeken wij steeds meer de aansluiting bij onze

aan de andere zijde die onmetelijke vlakte waar wij als

KIMO zusterorganisaties in andere Europese landen om zo nog

kustgemeenten in vele opzichten zo nauw bij betrokken zijn.

meer de problematiek die zich voordoet op de Europese zeeën
gezamenlijk en eenduidig aan te pakken. Daarnaast streven wij

Dit jaar wil ik starten met aan u, en uw familie een gelukkig

naar een sterk en daadkrachtig internationaal secretariaat dat de

en gezond 2015 toe te wensen. Wij willen dit jaar weer nauw

internationale organisatie leiding en sturing kan geven in Europa.

samen met u, uw gemeente of organisatie werken aan onze

Het afgelopen jaar zijn we ook opzoek gegaan naar nauwere

doelstelling om de zeeën in goede conditie door te geven aan

contacten met de EU en aanverwante organisaties in Brussel om

toekomstige generaties, “onze kinderen en kleinkinderen”.

zo ook in dat politieke veld onze stem te laten horen. Dit zal in
2015 vorm worden gegeven.

Het was een bijzonder en een druk jaar 2014. Allereerst waren er
natuurlijk de gemeenteraadsverkiezingen die in veel plaatsen

Dan hebben wij dit jaar twee symposiums georganiseerd.

politieke verschuivingen veroorzaakten. Zelf heb ik na de

Allereerst hebben wij op 17 sept. 2014 het Symposium : De zee-

verkiezingen als wethouder van Velsen deels een andere

Onze toekomst” samen met Bek en Verburg op haar locatie in

portefeuille gekregen waardoor ik in staat ben om mee te gaan

Rotterdam

bouwen aan de KIMO organisatie.

Universiteiten, havens en bedrijfsleven, werd enerzijds de enorme

georganiseerd.

Door

inleiders

van

ministeries,

vervuiling van de wereldzeeën en oceanen aan de orde gesteld,
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maar anderzijds ook de vooruitgang en de ontwikkelingen die

tot een plan van aanpak waarbij alle belanghebbende organisaties

momenteel gaande zijn om het tij te keren. Tijdens een openbare

en overheid worden uitgenodigd om daar aan mee te werken. Het

monitoring werd aan een breed publiek getoond waaruit de
verontreinigingen van de Noordzee bestaat.
Dan wil ik wat meer stil staan bij het tweede Symposium “15 jaar
KIMO Nederland en België” dat we op 20 november 2014 op
het Forteiland in IJmuiden hebben gehouden. 15 jaar

KIMO

Nederland en België, dat bij notariële acte op 16 september 1999
door de gemeenten Velsen, Den Helder en Noordwijk is opgericht
als een organisatie die tot doel heeft om de zeeën en kustwateren
in

goede

geven

aan

generaties.
en

conditie

door

te

toekomstige

gaat daarbij om de opzet, uitvoering of realisatie van de

honderd

geformuleerde nieuwe en bestaande afspraken. Op 20 November

vijftig

mensen waren

2014 werd door 35 Stakeholders de Green Deal Schone Stranden

dit

symposium

ondertekend en 18 stakeholders de Green Deal Visserij voor een

naar

Ruim

gekomen

om het 15 jarig

Schone Zee.

bestaan

van

KIMO

KIMO Nederland en België is nauw betrokken bij de realisatie

en België bij te

en uitvoering van beide Green Deals. Zij zal dan ook samen met

Nederland
wonen.

vertegenwoordigers van het ministerie en belangenorganisaties

Het symposium had tweeërlei doelen. Het eerste doel was het
vijftien jarig bestaan van de KIMO organisatie in Nederland en
België en het tweede doel was de ondertekening van de “Green
Deal Schone Stranden” en de “Green Deal Visserij voor een
Schone Zee”. Het eerste deel werd opgeluisterd met inleidingen
en overwegingen van de gedeputeerde van Noord-Holland
mevrouw J. Geldhof, ondergetekende als voorzitter van KIMO
Nederland en België, de projectleidster van het CleanSea project
mevr. Dr. H. Leslie van de IVM van de Vrije Universiteit van
Amsterdam en dhr. A. de Boer, directeur van de Rederij L. Boer
en Zn. Alle inleiders benadrukten de noodzaak tot samenwerken

sturing geven aan de uitvoering van beide projecten.

en het aanpakken van de problemen waarvoor wij ons gesteld zien
waarbij een duidelijk rol is weggelegd voor de KIMO organisatie.

Naast de hierboven genoemde projecten willen we het komende

Er is de afgelopen 15 jaar al veel veranderd, maar naar de

jaar weer aan de slag met bestaande projecten zoals Fishing for

toekomst toe zal nog het nodige moeten gebeuren was de

Litter, het Vuil-Spuien project in nieuwe vorm, de tentoonstelling

boodschap. In het tweede deel van het symposium werd ruim

Fishing for Litter, de Green Deals Schone Stranden en Visserij

aandacht besteed aan de Green Deal Schone Zee en de Green Deal

naar een Schone Zee, Het Klaslokaal, conferenties, overleggen in

Visserij naar een Schone Zee. Door middel van deze Green Deals

Nederland en in Europa, enz. enz. Wij als bestuur of individuele

worden bedrijven, gemeenten, burgers en organisaties de

gemeente kunnen dat nooit alleen voor elkaar krijgen. Daar

mogelijkheid geboden om laagdrempelig te werken aan een groene

hebben we elkaar voor nodig, als kustgemeenten maar ook de

economische groei. Met deze Green Deals wil de overheid komen

andere overheden en belangenorganisaties. KIMO Nederland en

tot een gezamenlijk plan van aanpak waarbij zij ondersteuning

België maakt zich sterk om dit met elkaar te realiseren in 2015 en

verleent en problemen probeert weg te nemen die zich voor

de jaren erna.

kunnen doen. In de Green Deals wil de KIMO organisatie komen
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