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15 jaar KIMO Nederland en België
De KIMO-organisatie in Nederland is op 16 september

De KIMO organisatie in Nederland en België telt nu 38
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De leden van KIMO Nederland en België zijn gemeenten

zeeën

en

met toerisme, visserij, transport(havens) en natuur. Op

kustwateren in goede conditie door te geven aan

deze vier hoofdthema’s verricht KIMO Nederland en

toekomstige generaties. De toenmalige voorzitter de

België werkzaamheden voor haar leden.

heer Ir. F.G. van Hoek zei in zijn openingsrede “dat hij

Internationaal is de KIMO-organisatie betrokken bij

er vast van overtuigd was dat deze organisatie namens

Europese projecten zoals OSPAR, HELCOM, EMS (KRM),
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om
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de gemeenten een duidelijke rol zal spelen rond
beleidsvoorbereidingen en uitvoering van projecten op
en in de Noordzee en aangrenzende wateren’. In 2003
zijn er Belgische kustgemeenten bijgekomen waarna de
naam is veranderd in KIMO Nederland en België.
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en

België

is

een

deel

van

de

internationale KIMO-organisatie. Deze internationale
organisatie is in 1990 opgericht door vier gemeenten uit
Noorwegen, Denemarken, Engeland en Schotland en

MEPC,

bestaat nu uit omstreeks 160 gemeenten in 14 landen

Noordzeelanden etc. Onderzoeken worden in de regel

in noordwest Europa.

uitgevoerd in samenwerking met erkende instituten of
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IMO,

de

ministersconferentie

van

universiteiten in Europa.

organisatie is: de zeeën in goede conditie doorgeven

In Nederland vertegenwoordigen wij onze leden onder

aan toekomstige generaties. Ieder land - of een

meer in het HOI overleg, MEPC, KRM, het project Plastic

combinatie van landen - kan een KIMO organisatie

in

opzetten. In Nederland is dit in 1999 gebeurd door de

Deltawerken. Jaarlijks organiseert KIMO één of twee

gemeenten Velsen, Noordwijk en Den Helder. Daar

conferenties of studiedagen. De afgelopen jaren hadden

hebben zich in de jaren daarna veel kustgemeenten bij

deze

aangesloten. In 2003 zijn daar ook Belgische kust- en

zeevarende

havengemeenten bijgekomen.

vervuiling van de zeeën en duurzaam toeristen beleid.
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KIMO Nederland en België is een vereniging van lokale overheden die haar doelstellingen in overleg met andere overheden en
organisaties wil bereiken. Haar leden zijn verkozen volksvertegenwoordigers en zullen altijd via democratische en parlementaire
wegen haar doelen willen bereiken.

Ter ondersteuning van onze doelstelling en standpunten

onze kusten. KIMO heeft daarvoor onder andere een

zetten wij projecten op of nemen daaraan deel. De

reizende tentoonstelling ingericht die in Nederland en

belangrijkste zijn Fishing for Litter, CleanSea en Vuil-

België rondreist en inzicht geeft wat de zeeën en

Spuien. Ook verzorgen wij educatie / voorlichting door

oceanen ons allemaal te bieden hebben en welke
problemen opgelost moeten worden om die wateren in
goede conditie te houden. Daarbij hoort eveneens een
dagdeel voorlichting aan basisscholen onder de naam
“het Klaslokaal”. In dit kader geeft KIMO Nederland en
België ook voorlichting op maritieme colleges. Op
jaarmarkten,

visfestivals

en

stranden

wijzen

wij

volwassenen en kinderen op de gevolgen van ons
gedrag als het gaat om het zo maar achterlaten van
afval in de openbare ruimten. Voor bestuurders geeft
KIMO, in samenwerking met deskundigen, een cursus
waarbij inzicht wordt gegeven in de gevolgen van een
grootschalige ramp voor onze kusten.
Onze organisatie is in de loop van de 15 jaar gegroeid,
middel van een reizende tentoonstelling via het project

niet alleen in ledenaantal maar ook in de wijze waarop

Klaslokaal en het project Zwervend langs Zee. Recent

wij gemeenten kunnen adviseren en bijstaan bij de

heeft KIMO Nederland en België in samenwerking met
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de ministeries I en M en EZ twee Green Deals

gerelateerde

van

problemen

met

onderwerpen.

betrekking

Uitgangspunt

tot
is

kust

daarbij

georganiseerd. Dit zijn Green Deal Schone Stranden en
Green Deal Visserij afvalketen. Deze Green Deals
worden op 20 november 2014 op het symposium ter
gelegenheid van ons 15-jarig bestaan ondertekend.
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wij

bemoeienissen

met

het

containervervoer over zee (het verlies van containers in
Europese wateren), nucleaire transporten over de
zeeën,

windparken,

de

gevolgen

van

plastic

verontreinigingen, ruimtelijke indeling van de Noordzee,
milieu en veiligheid. KIMO Nederland en België is een
bestuurlijke
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volksvertegenwoordigers. Doordat wij een bestuurlijke
organisatie
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KIMO

parlementaire

en

democratische wegen haar doelen willen realiseren. (Dit
is van toepassing voor de gehele KIMO organisatie).
KIMO Nederland en België heeft een Dagelijks bestuur

gebleven dat ook volgende generaties gebruik kunnen

en een Algemeen bestuur. Daarnaast hebben wij in

blijven maken van de zeeën en kustwateren. Wij

iedere

contactpersoon.

hebben daarvoor in de afgelopen jaren al veel bereikt

Educatie en voorlichting aan volwassenen en kinderen is

en dat willen wij in de komende jaren vol overtuiging en

een belangrijk onderwerp binnen KIMO Nederland en

met passie voortzetten samen met onze leden.

België. Wij geven daarom voorlichting en betrekken

Met elkaar zijn wij sterk en samen kunnen wij de stem

jong en oud bij de problemen die zich voordoen aan

van lokale overheden duidelijker laten horen.

gemeente

een

ambtelijk

KIMO Nederland en België is een vereniging van lokale overheden die haar doelstellingen in overleg met andere overheden en
organisaties wil bereiken. Haar leden zijn verkozen volksvertegenwoordigers en zullen altijd via democratische en
parlementaire wegen haar doelen willen bereiken.

