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Als voorzitter van KIMO Nederland en België wil ik u in 

uw werkomgeving en in uw gezin een voorspoedig en 

een gezond 2013 

toewensen. In deze eerste 

nieuwsbrief aan het begin 

van 2013  lijkt het mij 

goed om een kleine 

terugblik over 2012 te 

doen en de verwachtingen 

die wij hebben ten opzichte 

van 2013 te schetsen. Op 

bestuursniveau hebben, 

door samenvoeging  van gemeenten, twee dagelijkse 

bestuursleden afscheid van ons en de KIMO organisatie 

genomen. Ook met de verkiezingen in België hebben 

verschillende bestuurswisselingen plaatsgevonden en 

hebben wij afscheid genomen van één van onze 

dagelijkse bestuursleden. Het afgelopen jaar hebben wij 

zowel nationaal als internationaal gewerkt aan de 

verbetering en uitbreiding van de KIMO organisatie 

zodat wij naar de toekomst toe bestand zijn tegen 

veranderingen, schommelingen en problemen die op 

ons afkomen. Dit proces zal hopelijk in 2013 worden 

afgerond. Het internationale dagelijkse bestuur is in mei 

2012, voor haar vergadering, ontvangen door de 

gemeente Knokke Heist in België en het algemeen 

bestuur van KIMO internationaal heeft in oktober 2012 

haar AGM in de gemeente Gotenburg in Zweden 

gehouden. In het afgelopen jaar hebben wij ook op 

verschillende bestuurlijke niveaus onze meningen en 

doelstellingen naar voren kunnen brengen.  

In 2012 heeft KIMO Nederland en België twee 

conferenties georganiseerd; allereerst de conferentie 

“Wij Kuisen de Zee” in de vorm van een open 

milieuraad die in samenwerking met de gemeente 

Oostende in mei van 2012 is georganiseerd. De 

conferentie had tot doel om bij een breed publiek de 

gevolgen van de (plastic) verontreinigingen van zeeën 

en oceanen onder de aandacht te brengen.  Op deze 

conferentie is de KIMO resolutie “stop de dumping van 

plastic” aangenomen. Wij verwachten dat de 

plasticindustrie in België deze resolutie in 2013 zal 

ondertekenen.  De tweede conferentie ging in zijn 

geheel over de walstroomaansluiting voor zeevarende 

schepen. De uitstoot van schepen draagt in belangrijke 

mate bij aan de problemen van de luchtkwaliteit in 

woonomgevingen nabij havens en aan de kust. Ook de 

te verwachten groei van de zeescheepvaart zal leiden 

tot een toename van de bijdrage van SOx en NOx van 

deze sector. De conferentie die samen met de 

gemeente Velsen en de Milieudienst-IJmond was 

georganiseerd had tot doel om deze verontreinigingen 

aan de orde te stellen en de mogelijke aanpak ervan te 

bespreken. Met het project Zwervend Langs Zee 

hebben wij in 2012 op verschillende stranden aandacht 

gevraagd voor de vervuiling die strandbezoekers 

achterlaten na een bezoek aan de stranden of 

boulevards. Dit project wordt samen met RWS 

Noordzee, Agentschap-NL, Nederland Schoon en de 

Stichting De Noordzee uitgevoerd.  

De Noordzee is naast dat ze druk bevaren wordt ook 

een gebied met veel activiteiten. Eén van de activiteiten 

die plaatsvindt is het winnen van energie door middel 

van windturbines. De overheid heeft het voornemen om 

voor 2020 6000 MW aan vermogen te plaatsen op de 

Noordzee. Als KIMO kunnen wij ons heel goed vinden in 

het plaatsen van windturbines op zee, echter een aantal 

gemeenten heeft grote moeite met het plaatsen van 

windturbines in het zicht van het strand en boulevards. 

In 2012 hebben wij een aantal gemeenten juridisch 

ondersteund in de processen die zij tegen het plaatsen 

van windturbines dicht bij de stranden hebben gevoerd. 
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De vervuiling van de zeeën en oceanen neemt nog 

steeds toe, vooral het plastic en het drijfafval staat 

momenteel in de belangstelling. iedereen weet 

inmiddels van de plastic soep in de oceanen, drijvende 

afvalplekken ter grootte van Zuid-Europa zijn in de 

oceanen aanwezig. Een deel van dit afval wordt via 

kanalen en rivieren naar zee gevoerd. Onbekend is 

echter het aandeel van deze afvalstroom. Om daar 

meer duidelijkheid in te verkrijgen heeft KIMO voor de 

Spuisluis in IJmuiden een vast meetpunt ingericht om te 

bepalen hoeveel drijfafval via kanalen en rivieren naar 

zee wordt afgevoerd. Onder de naam “Vuil-Spuien” is 

dit project in november 2012 gestart. In het project 

“Vuil-Spuien” werken wij nauw samen met Maritiem 

College uit IJmuiden, het IVM van de Vrije Universiteit 

van Amsterdam, RWS en WasteFreeOceans. Het project 

Fishing for Litter, dat wij in nauwe samenwerking met 

de visserijsector uitvoeren, is in 2012 gecontinueerd. 

Wij hebben in 2012 de plannen voorbereid om het 

project ook voor de komende jaren doorgang te laten 

vinden. Doordat wij in het EU parlement een presentatie 

hebben gegeven over het Fishing for Litter project 

werden wij door de Spaanse overheid uitgenodigd om in 

november 2012 een lezing te komen geven over het 

Fishing for Litter project. In 2012 heeft KIMO een zestal 

gemeenten geholpen bij het aanvragen van 

QualityCoastAward en de ECO-XXI certificering. De 

ECO-XXI Award is op 3 december 2012 uitgereikt. De 

drie gemeenten waarvoor KIMO de aanvraag heeft 

verzorgd, scoorden hoog en haalden alle drie een 

zilveren Award. De QualityCoast aanvraag is voor nog 

drie gemeenten verzorgd en ingediend. In het voorjaar 

van 2013 zal hiervan de waardering bekend worden 

gemaakt. In 2012 hebben we zes nieuwsbrieven 

uitgebracht met ieder een specifiek onderwerp. Met 

Nederlandse en buitenlandse omroepen zijn 

verschillende TV en radio rapportages verzorgd. Tot 

zover deze kleine greep uit de vele activiteiten die in 

2012 hebben plaatsgevonden. 

Ook in 2013 willen wij gezamenlijk als vereniging van 

kustgemeenten optrekken bij de verschillende 

problemen die op ons afkomen. Als KIMO zullen wij de 

gemeenten blijven informeren over de plannen die 

bestaan om voor de Nederlandse kust windparken in 

het zicht van de kust te plaatsen. In het najaar van 

2013 zal het project Vuil-Spuien worden afgerond met 

een studiemiddag op het Maritiem College in IJmuiden. 

De uitkomsten en gegevens van het onderzoek zullen 

worden verwerkt in een eindrapport.  Het project 

Zwervend Langs Zee zal ook in 2013 worden voortgezet 

waarbij de stuurgroep steeds meer een platform zal 

worden om de verschillende acties aan de kust beter op 

elkaar af te stemmen. Ook het Fishing for Litter project 

in Nederland zal worden uitgevoerd. Momenteel wordt 

gewerkt aan de voorbereiding van een reizende 

tentoonstelling. Naar verwachting zal deze 

tentoonstelling in maart 2013 worden geopend. Wij  

hopen ook in het najaar weer een studiemiddag en een 

openbare monitoring van zwerfafval uit de Noordzee te 

mogen organiseren. In 2013 zal KIMO gaan participeren 

in het CleanSea project. Dit is een Europees project 

waarbij zeven universiteiten uit Europa zijn betrokken. 

Deze universiteiten willen ieder met haar eigen 

specialiteit de gevolgen van de plasticverontreinigingen 

op zeeën en oceanen aanpakken. Dit project is in het 

najaar van 2012 door de EU goedgekeurd en zal in 

februari 2013 van start gaan. De meetgegevens vanuit 

het Fishing for Litter project zullen in het project 

worden opgenomen ook zullen wij ons netwerk 

gebruiken voor kennis en informatieverspreiding onder 

gemeenten en andere organisaties in Europa.  Wij 

zullen u hierover in het komend jaar in onze 

nieuwsbrieven informeren. Vanuit de plastic industrie in 

Europa is een aanvraag voor een EU-project ingediend 

waarin KIMO Nederland en België zal participeren. De 

aanvraag wordt in het voorjaar van 2013 beoordeeld. 

Met de Noordelijke havens willen wij in 2013 een 

conferentie onder de naam “Duurzame Scheepvaart” 

organiseren. Bestuurlijk worden er vier DB en twee AB 

vergaderingen in Nederland en België gehouden waarbij 

wij verwachten dat wij drie nieuwe leden kunnen 

verwelkomen in ons DB. Ook zullen wij de 

kustgemeenten in het komende jaar bij de verschillende 

overleggen in Nederland en België vertegenwoordigen.  

Tot slot hopen wij dit jaar weer nauw met u te mogen 

en te kunnen samenwerken. 

 


