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Het jaar 2013 ligt nog maar net achter ons en voor ons 

ligt een nieuwe uitdaging: 

het nieuwe jaar, 2014. 

Voordat ik een terugblik 

naar 2013 geef en onze 

verwachtingen voor 2014  

uitspreek, wil ik allereerst u 

en uw gezin het allerbeste 

en een goede gezondheid 

voor het komende jaar 

toewensen. Een jaar 

waarvan wij hopen  dat het beter zal zijn dan in de jaren 

die alweer achter ons liggen. Het afgelopen jaar 2013 is 

een jaar geweest van hard werken met successen en 

soms ook iets minder als het niet zo ging als wij hadden 

gepland of gedacht.  Op bestuurlijk vlak hebben wij 

afscheid genomen van vier leden van het dagelijkse 

bestuur die nauw verbonden waren  bij onze vereniging 

van kustgemeenten.  Vanaf deze plaats wil ik hen 

nogmaals bedanken voor hun inzet en werk dat zij 

gedaan hebben voor KIMO Nederland en België. Een 

aantal jaren geleden hebben wij aan onze vereniging 

ambassadeurs toegevoegd. Het afgelopen jaar hebben 

wij daar veel profijt van gehad zowel in de ondersteuning 

als bij de planvorming hebben zij een prominent deel in 

het afgelopen jaar bijgedragen.  Het ligt in het 

voornemen van het bestuur om het aantal ambassadeurs 

de komende tijd uit te breiden. Met een aantal 

internationale bestuursleden van KIMO is het  afgelopen 

jaar een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de 

structuur van de internationale organisatie en hoe deze 

beter naar de toekomst kan worden ingericht zodat wij 

efficiënt en doelbewust kunnen mee participeren in 

Europa. Onze Internationale organisatie is gegroeid naar  

meer dan 160 kustgemeenten in 16 landen in Europa.  

Daarvoor is een slagvaardig en adequaat internationaal 

secretariaat onmisbaar. Wij verwachten dat de EU in 

Brussel een belangrijker rol voor de Europese wateren 

zal gaan vervullen. Wij vinden dat het internationale 

secretariaat zich daarop in samenwerking met regionale 

KIMO’s beter moet voorbereiden.  Wij hopen nog deze 

winter met een voorstel te komen voor het Internationale 

KIMO bestuur.  

 Wij hebben het afgelopen jaar hard gewerkt aan de 

doelstellingen die wij met elkaar als vereniging  

nastreven, waarbij wij een betere toekomst voor 

kustgemeenten in relatie tot de zeeën en kustwateren 

voor ogen hebben. Wij zijn ons ervan bewust dat wij als 

kustgemeenten een verantwoordelijkheid hebben op dit 

gebied maar erkennen ook gelijktijdig dat wij niet in 

staat zijn dit alleen te realiseren. Daarom hebben wij als  

KIMO vereniging het afgelopen jaar de samenwerking 

met andere overheden en onderwijsinstituten gezocht, 

waardoor wij beter in staat zijn om onze doelen kenbaar 

te maken en te realiseren. Wij hebben doelbewust het 

onderwijs opgezocht omdat wij van mening zijn dat je 

niet vroeg genoeg kunt beginnen om jonge mensen 

bewust te maken van wat er allemaal speelt in het 

mariene milieu en welke bijdrage je als mens aan de 

instandhouding van het ecosysteem kunt leveren. Wij 

hebben hierbij zowel het lager, middelbaar en hoger 

onderwijs betrokken. We zullen deze lijn in 2014 

voortzetten. Ook de samenwerking met andere 

overheden en organisaties hebben het afgelopen jaar 

meer aandacht gekregen. Via contacten in Brussel 

konden wij een bijdrage leveren bij de planvorming om 

een van onze projecten (Fishing for Litter) te promoten 

en kennis hierover over te dragen aan 

onderzoeksinstellingen.  

In 2013 zijn er verschillende projecten voortgezet of 

gestart. Allereerst ons Fishing for Litter project. In 

Zeeland en Zuid-Holland hebben wij met behulp van 
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beide provincies gedurende drie jaar dit project in de 

havens van Breskens, Vlissingen, Colijnsplaat en 

Stellendam met succes uitgevoerd. Hoewel dit project 

eind 2012 was afgerond, zijn wij in staat geweest om het 

project met behulp van gemeenten en bedrijven in de 

verschillende havens door te zetten.  Het gehele Fishing 

for Litter project wordt in Nederland in 12 visserijhavens 

uitgevoerd, waaraan ongeveer 100 vissersschepen aan 

deelnemen. Zij hebben het afgelopen jaar meer dan 

300.000 kg afval uit zee naar land gebracht. Wij willen 

de vissers voor hun bijdrage hartelijk danken en willen 

de samenwerking in 2014 met hen voortzetten. Nieuw is 

het CleanSea project waarin wij sinds 2013  participeren. 

Op basis van zowel  natuur- en  sociaalwetenschappelijk 

onderzoek en  raadpleging van ‘stakeholders’ zal een 

Routekaart voor een Europese Aanpak van Afval in Zee 

worden opgesteld.  De 17 partners in het CleanSea 

Consortium zijn gevestigd in 11 lidstaten, en bestaan uit 

4 universiteiten, 5 onderzoeksinstellingen, 6 MKB 

organisaties, 1 NGO en het netwerk van 

kustgemeenschappen, KIMO Nederland en België, dat 

onder meer vanuit het Fishing for Litter project gegevens 

zal aanleveren. Projectleider is mevrouw dr. H. Leslie van 

het Instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije 

Universiteit van Amsterdam. Voor voorlichting, educatie 

en onderwijs heeft KIMO een reizende tentoonstelling 

ingericht over de zeeën, oceanen en de invloed van de 

mens daarop, waarbij de vervuiling en teruggang van het 

mariene milieu een belangrijk aspect  is. Voor deze 

tentoonstelling bestaat veel belangstelling. Bij deze 

reizende tentoonstelling behoort ook het educatieve 

programma “Het Klaslokaal” voor kinderen uit de 

bovenbouw van de basisscholen. In dit educatieve 

project worden kinderen op ludieke wijze onderwezen 

over zeeën en oceanen, waarbij zij zelf op creatieve wijze 

de Tentoonstelling aanvullen. 

In 2013 hebben wij ook het eerste jaar van het Vuil-

Spuien project afgerond. In dit project doen wij 

onderzoek naar het drijvend afval dat via kanalen en 

rivieren wordt afgevoerd naar de Noordzee. Hiertoe is 

een opvangnet, met een hoogte van 60 cm, voor de 

Spuisluis van IJmuiden aangebracht dat drijvend afval 

vangt. In het project wordt nauw samengewerkt met 

leerlingen van het Maritiem College IJmuiden, met jonge 

mensen die straks op de binnen- of zeevaart zullen gaan 

werken. Het jaarrapport van 2013 wordt  in januari 2014  

gepresenteerd. Ook in 2014 willen wij met behulp van 

het Maritiem College en de scheepsafvalstoffen- 

verwerker Bek en Verburg de metingen weer uitvoeren. 

Het project “Zwervend langs Zee”, dat al meer dan vier 

jaar bestaat, heeft ook in 2013 een vervolg gekregen, 

waarbij  KIMO Nederland en België als penvoerder 

verschillende bijeenkomsten voor kustgemeenten en 

stakeholders heeft georganiseerd. Op een centrale 

website worden alle activiteiten genoteerd die aan de 

kust en boulevards plaatsvinden. In overleg met het 

ministerie zal het project in 2014 worden omgezet van 

Zwervend langs Zee naar een Green Deal. Later dit jaar 

zullen wij u hierover informeren. In 2013 hebben wij in 

samenwerking met Groningen Seaports de conferentie 

Duurzame Scheepvaart georganiseerd in het Experience  

Centre in Delfzijl. In de conferentie werd onder andere 

aandacht besteed aan de innovatie in de scheepsbouw. 

Wij waren het afgelopen jaar nog bij veel meer 

activiteiten betrokken maar in het bovenstaande heb ik 

de meest in het oog springende onderwerpen 

aangegeven.  

In 2014 willen wij de lijn die de afgelopen jaren is ingezet 

doorzetten. We willen door middel van overleg en 

onderzoek onze doelstelling om de zeeën en kustwateren 

in goede conditie door te geven aan toekomstige 

generaties realiseren. Als bestuur van  KIMO Nederland 

en België hebben wij uw hulp daarbij hard nodig want 

met elkaar kunnen wij zeeën verzetten. In 2014 willen 

wij ook in zuidelijke richting ons ledenaantal uitbreiden. 

Hiertoe hebben wij eind 2013 overleg gevoerd met de 

voorzitter van kustburgemeesters in België. Ook met 

andere bestuurders van de Belgische kust hebben wij 

overleg om dit te realiseren. In 2014 willen wij ook op 

het gebied van mariene afval binnen de kaders van 

CleanSea en Fishing for Litter  een conferentie in 

Rotterdam organiseren. Tot slot zullen wij u als 

kustgemeenten en belangstellenden via rapporten, media 

en onze nieuwsbrieven het komende jaar  informeren. 

Onze leden nodigen wij dan ook van harte uit om in 2014 

actief te participeren in de KIMO organisatie. 


