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Nieuw hebben wij als leden kunnen verwelkomen 

in onze organisatie, de gemeente Westland en de 

gemeente Rotterdam. 

In 2014 bestond KIMO Nederland en België 15 jaar. 

Een moment om stil bij te staan.

KIMO Nederland en België maakt deel uit 

van de internationale KIMO-organisatie. Deze 

internationale organisatie is in 1990 opgericht 

door vier gemeenten uit Noorwegen, Denemarken, 

Engeland en Schotland en bestaat nu uit omstreeks 

160 gemeenten in 14 landen in noordwest Europa. 

De hoofddoelstelling van de KIMO organisatie is: de 

zeeën in goede conditie doorgeven aan toekomstige 

generaties. Ieder land - of een combinatie van landen 

- kan een KIMO organisatie opzetten. In Nederland 

is dit in 1999 gebeurd door de gemeenten Velsen, 

Noordwijk en Den Helder. 

Daar hebben zich in de jaren daarna veel 

kustgemeenten bij aangesloten. Onze leden zijn 

gemeenten met toerisme, visserij, transport(havens) 

en natuur. Op deze vier hoofdthema’s verricht 

KIMO Nederland en België haar werkzaamheden. 

Internationaal is de KIMO-organisatie betrokken 

bij Europese projecten zoals OSPAR, HELCOM, EMS 

(KRM), MEPC, IMO, de ministersconferentie van 

Noordzeelanden etc. Onderzoeken worden in de 

regel uitgevoerd in samenwerking met erkende 

instituten of universiteiten in Europa. In Nederland 

vertegenwoordigen wij onze leden onder meer in 

het HOV overleg, MEPC, KRM, het project plastic 

in zeeën(Visserij), jaarlijks IDON overleg, overleg 

Deltawerken. Jaarlijks organiseert KIMO één of twee 

conferenties of studiedagen. De afgelopen jaren 

hadden deze betrekking op walstroomaansluiting 

voor zeevarende schepen, duurzame scheepvaart, 

de vervuiling van de zeeën,  duurzaam toeristen 

beleid en natuurlijk het symposium 15 jaar KIMO 

1. Van de voorzitter
Nederland en België. Ter ondersteuning van onze 

doelstelling nemen wij deel aan projecten of 

organiseren deze zelf. De belangrijkste projecten 

die momenteel worden uitgevoerd zijn Fishing for 

Litter, CleanSea, Vuil-Spuien en de coördinatie van 

Green Deals. Recent heeft KIMO Nederland en België 

in samenwerking met de ministeries I en M en EZ 

twee Green Deals georganiseerd. Dit zijn Green Deal 

Schone Stranden en Green Deal Visserij afvalketen. 

Deze Green Deals zijn op 20 november 2014 op het 

symposium ter gelegenheid van ons 15-jarig bestaan 

ondertekend. Beide Green Deals worden door  KIMO 

Nederland en België gecoördineerd.

Educatie en voorlichting aan volwassenen en 

kinderen is een belangrijk onderwerp binnen KIMO 

Nederland en België. Wij geven daarom voorlichting 

en betrekken jong en oud bij de problemen die zich 

voordoen aan onze kusten. KIMO heeft daarvoor 

onder andere een reizende tentoonstelling ingericht 

die in Nederland en België rondreist en inzicht geeft 

wat de zeeën en 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 gedrag als het gaat om 

het zo maar achterlaten van afval in de openbare 

ruimten.

Met onze Belgische aangesloten leden hebben wij 

overleg gevoerd om alle kustgemeenten in  België 

te betrekken bij de organisatie van KIMO Nederland 

en België. Dit zal in 2015 een vervolg krijgen. Op 

uitnodiging van de burgemeester van Blankenberge 

zal een presentatie verzorgt worden voor de Belgisch 

kust burgemeesters.

2014 was een bijzonder jaar. KIMO Nederland en België bestond 15 jaar en er waren 
gemeenteraadverkiezingen die een wijziging in het dagelijks bestuur ten gevolge had. Nieuw 
in het bestuur zijn benoemd de heer R.G. te Beest, wethouder te Velsen, mevr. A. van Dijk, 
wethouder te Heemskerk, de heer J.C. Knape, wethouder te Katwijk, mevr. J. van Dongen, 
wethouder te Den Helder. De heer J. Rijpstra, burgemeester te Noordwijk volgt in het bestuur 
de voormalige burgemeester van Noordwijk de heer J.P.J. Lokker op. 

PROJECT 
Vuilspuien

Fishing
For Litter

Voorzitter Kimo Nederland Belgie de heer R.G. te Beest
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Na haar oprichting in 1990 met vier gemeenten is de 

KIMO organisatie doorgegroeid naar meer dan 150 

gemeenten in 14 landen die lid zijn. Internationaal is  

de Annual General Meeting (AGM) het sturend- en 

besluit nemend orgaan. 

Het dagelijks bestuur (board) geeft leiding aan de 

organisatie en bereid besluitvorming voor. Jaarlijks 

worden resoluties voorbereid en in de AGM 

aangenomen waarbij de resoluties bindend zijn voor 

de mening van de KIMO leden. De president van de 

KIMO organisatie wordt voor twee jaar gekozen. 

Bij het aantreden van de gekozen president wordt 

een junior vicé president gekozen die twee jaar 

meeloopt met de president, waarna deze wordt 

voorgedragen voor het ambt van president. De 

aftredende president wordt voor twee jaar benoemd 

tot senior president. Op deze wijze is de organisatie 

altijd verzekerd van een president. De internationale 

president werkt nauw samen met de internationale 

secretaris. 

Bij officiële bijeenkomsten of bij het aangaan van 

overeenkomsten zal de president de KIMO organisatie 

vertegenwoordigen. Het internationale secretariaat 

vertegenwoordigt haar leden op internationaal 

Europees niveau. Zo is de KIMO organisatie in Europa 

vertegenwoordigd in de OSPAR, HELCOM, EMS, het 

IMO, bij de ministersconferentie van de Noordzee.

Het internationale secretariaat organiseert daarnaast 

jaarlijks de bestuursvergaderingen, de algemene 

leden vergadering en het coördinatoren overleg. 

Zij bereid in samenwerking met de landelijke 

coördinatoren de internationale vergaderingen en 

resoluties voor. Naast fysieke KIMO vergaderingen 

vinden steeds meer overleggen via Skype of Webex 

plaats. De voorzitter van KIMO Nederland en België 

en een bestuurslid uit België participeren in het 

dagelijks bestuur van KIMO internationaal. 

De Board van KIMO heeft dit jaar haar vergadering 

gehouden op het eiland Man en in Denemarken 

waar tevens de AGM en het coördinatoren overleg 

2. De KIMO-organisatie

a. KIMO-International

b. KIMO Nederland en België

Landen betrokken bij KIMO International

De internationale KIMO organisatie is de overkoepelende organisatie in Europa. Daarnaast 
organiseert ieder land een eigen zelfstandige KIMO afdeling. In Europa zijn zo diverse lokale 
KIMO organisaties actief. KIMO Nederland en België is in 1999 als vereniging opgericht door de gemeente Velsen en 

Noordwijk en is in 15 jaar doorgegroeid naar een grote organisatie waar 38 gemeenten met 
belangen op de Noordzee lid van zijn. 

plaatsvond. Dit jaar zijn tijdens de verschillende 

bestuursvergaderingen de verplaatsing van het 

internationale secretariaat besproken. Op de 

AGM van 2014 te Denemarken is besloten om een 

document op te stellen waarop de leden kunnen 

inschrijven die het internationale secretariaat willen 

huisvesten.

Leden van deze vereniging zijn Nederlandse 

en Belgische kust gerelateerde gemeenten met 

gemeenschappelijke belangen op en aan de 

Noordzee en in de kustwateren. Als organisatie van 

lokale overheden treedt KIMO Nederland en België 

in overleg met andere overheden en organisaties 

om doelen te realiseren die liggen op het terrein 

van veiligheid en milieu,  in het bijzonder en op het 

gebied van recreatie, havens, natuur en toerisme. Het 

dagelijks bestuur heeft in 2014 drie keer vergaderd 

en het algemene bestuur twee keer.

Doelstellingen van de KIMO organisatie zijn: 

1.  het opruimen van bestaande 

  verontreinigingen in de noordelijke zeeën 

  en kustwateren, het voorkomen van nieuwe 

  vervuilingen en het werken aan het behoud  

  van de zeeën en kustwateren om deze in een 

  goede conditie door te geven aan 

  toekomstige generaties;

2.  duurzaam kust- en toeristenbeleid;

3.  kustverdediging in relatie tot de economische  

  ontwikkelingen en de zeespiegelrijzing;

4.  veiligheid aan de kust. 

Hieraan wordt vorm gegeven door: 

•  lokale overheden te informeren over 

  verontreinigingen en schoonmaakacties;

Leden KIMO

2015

Overzicht leden KIMO Nederland en België 
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Het algemeen bestuur van  KIMO Nederland en België is het hoogste orgaan in de organisatie. Zij vergadert 

twee keer per jaar en neemt besluiten die voorbereid zijn door het dagelijks bestuur. In het algemeen bestuur 

hebben alle 38 aangesloten gemeenten een zetel.

3. Bestuur KIMO Nederland en België

a. Algemeen bestuur

Het dagelijks bestuur van KIMO Nederland en België bestaat uit tien leden verdeelt over de Nederlandse en 

Belgische kust. KIMO Nederland en België is een bestuurlijke organisatie van gekozen volksvertegenwoordigers. 

De samenstelling van het dagelijks bestuur is:

b. Dagelijks bestuur

De heer R.G. te Beest, 

wethouder Velsen, 
voorzitter KIMO Nederland 
en België, lid dagelijks bestuur 
KIMO internationaal

De heer J. Rijpstra, 

Burgemeester Noordwijk, 
vice voorzitter KIMO Nederland 
en België   

De heer A. de Hoop, 

burgemeester Ameland, 
lid dagelijks bestuur KIMO 
Nederland en België, 
Voormalig voorzitter KIMO 
internationaal

De heer W.R. Sluiter, 

burgemeester Harlingen, 
lid dagelijks bestuur KIMO 
Nederland en België

Mevrouw J. van Dongen, 

wethouder Den Helder, 
lid dagelijks bestuur KIMO 
Nederland en België

Mevrouw M van Dijk, 

wethouder Heemskerk, 
lid dagelijks bestuur KIMO 
Nederland en België

De heer A.J.C. van der Vlugt, 

wethouder 
Goeree Overflakkee, 
lid dagelijks bestuur KIMO 
Nederland en België

De heer P. Geerinckx, 

schepen Knokke-Heist, 
lid dagelijks bestuur KIMO 
Nederland en België, 
lid dagelijks bestuur KIMO 
internationaal

De heer T. Germonpré, 

schepen Oostende, 
lid dagelijks bestuur KIMO 
Nederland en België 

De heer B. Veerman, 

secretaris  KIMO 
Nederland en België, 
coördinator KIMO 
internationaal

•  een voorbeeldfunctie te vervullen door eigen 

  inzet voor de verbetering van het milieu van  

  de Noordzee en kustwateren;

•  het stimuleren van een evenwichtig en 

  duurzaam toeristen- en kustbeleid;

•  nationaal en internationaal invloed uit te 

  oefenen op beleidsontwikkeling en 

  -uitvoering voor zover dat 

  de doelstellingen van KIMO raakt;

•  gezamenlijk actie te ondernemen tegen 

  plannen die het biologisch en ecologisch 

  evenwicht in de noordelijke zeeën en 

  kustwateren kunnen verstoren; 

•  het organiseren van conferenties en 

  studiedagen;

•  projecten uit te voeren die passen in het 

  kader van de doelstellingen van KIMO 

  Nederland en België;

•  afstemming en samenwerking met andere 

  KIMO organisaties in Europa;

•  bezoeken aan de EU Brussel voor 

  overleggen en tenders.

De heer J. C. Knape, 

wethouder Katwijk, lid 
dagelijksbestuur KIMO 
Nederland en België 
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Iedere aangesloten gemeente heeft een contactpersoon voor de KIMO organisatie. Contacten over projecten 

afstemming verloopt in de regel via hen. De contactpersonen (ambtelijk overleg) komen twee keer per jaar 

bijeen, eenmaal in het voorjaar en gelijktijdig met de algemene bestuursvergadering in november.

d. Contactpersonen

Voor de opslag van dit afval op het schip nemen 

de vissers big-bags mee aan boord. Bij terugkomst 

in de haven, plaatsen de vissers – die belangeloos 

meedoen – de big-bag op de kade vanwaar het door 

afvalinzamelaars wordt verwijderd. Op deze manier is 

in de afgelopen tien jaar meer van 2.500.000 kg afval 

uit de Noordzee verwijderd en wordt voorkomen, 

dat steeds hetzelfde vuil door vissers wordt opgevist 

of op de stranden aanspoelt. 

Zes keer per jaar wordt het zwerfafval vanuit 

verschillende havens gemonitord. Op deze wijze 

wordt inzicht verkregen in soort afval en de herkomst 

ervan. Jaarlijks wordt door KIMO Nederland en België 

de gegevens  in een rapport vastgelegd en aan het 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu aangeboden. 

In Europa staat het Fishing for Litter project 

ieder jaar vast op de agenda van de Oslo-Parijs 

conventie (OSPAR) en de Helsinki Commission 

(HELCOM). Hierdoor brengt de KIMO organisatie 

de problematiek van de vervuiling van de zeeën 

en oceanen stelselmatig onder de aandacht van de 

verschillende overheden in Europa. 

In de OSPAR is door de lidstaten aandacht gevraagd 

voor afval in relatie tot dit project. Het vervolg hierop 

is dat  KIMO Nederland en België overleg voert om 

voor alle havens het Fishing for Litter project te gaan 

uitvoeren.  KIMO Nederland en België zal in 2015 

een nieuw programma opzetten.

In de twaalf vissershavens nemen 97 schepen deel 

aan het Fishing for Litter project. Zij brengen jaarlijks 

omstreeks 300.000 kg afval uit zee naar land. Het 

afval wordt gewogen en gemonitord. Meer dan 90% 

van het afval wordt hergebruikt. 

4. Projecten

a. Fishing for Litter 

Het secretariaat bestaat uit drie personen waarvan 

twee fulltime. De secretaris maakt deel uit van het 

bestuur van KIMO Nederland en België en geeft 

leiding aan de organisatie. De secretaris van de KIMO 

organisatie is de eerst verantwoordelijke voor de 

lopende zaken, is de adviseur van het KIMO bestuur 

en vormt de schakel tussen overige medewerkers 

en de KIMO leden. Het secretariaat draagt de zorg 

voor de goede voorbereiding van de vergaderingen 

van het dagelijks- en algemeen bestuur en de 

coördinatoren overleg. Het informeert de voorzitter, 

het bestuur en de contactpersonen in gemeenten 

over projecten en lopende zaken. In 2014 heeft het 

secretariaat verschillende projecten begeleid die in 

dit jaarverslag zijn opgenomen.

e. Secretariaat

Delfzijl

Eemshaven

Lauwersoog

Ameland

Harlingen

Den OeverDen Helder

IJmuiden

Scheveningen

Stellendam

Colijnsplaats

Vlissingen
Breskens

Het afval dat vissers tijdens het vissen  in hun netten krijgen wordt in het Fishing for Litter 
project door vissers meegenomen naar land waar het  wordt ingenomen, afgevoerd, gemonitord 
en verwerkt.  

De uitvoering van de taken berust bij het secretariaat van KIMO Nederland en België. Het 
secretariaat verzorgt de vergaderingen van het DB en AB, onderhoudt de contacten met de 
verschillende overheden, organiseert bijeenkomsten en schrijft nota’s voor de KIMO organisatie. 

Deelnemende havens in het FFL Project

KIMO Nederland en België heeft in 2011 twee ambassadeurs benoemd, mevrouw AnneMieke Korf en de 

heer Karel Ockeloen. Met de inzet van ambassadeurs beoogt KIMO de aanspreekbaarheid en de actieve 

promotie te versterken. Bovendien kunnen de ambassadeurs een bijdrage leveren aan specifieke projecten 

of werkzaamheden in enig jaar. De ambassadeurs brengen jaarlijks een verslag uit van hun werkzaamheden; 

hun verslag wordt afgesloten met aanbevelingen voor het komende jaar.

c. Ambassadeurs
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CleanSea is een multidisciplinair opgezet 

onderzoeksproject dat de problematiek van afval 

in zee vanuit verschillende perspectieven bekijkt. 

Het doel van het project is om lidstaten en andere 

’stakeholders’ kennis en methoden aan te reiken 

om de oorzaken en gevolgen van afval in zee beter 

te kunnen vaststellen en aanpakken zodat wordt 

bijgedragen aan een schone zee, vrij van schadelijke 

hoeveelheden afval. Het project formuleert daartoe 

opties voor beleid. De resultaten van het CleanSea 

project zijn met name relevant voor:

• het bieden van een uitgebreide karakterisering 

 en analyse van het afvalprobleem (biologisch, 

 chemisch, sociaaleconomisch, wetgevings- en

 beleidsgericht) in de vier mariene regio’s van 

 Europa,

• het voorstellen van innovatieve methoden en 

 standaard protocollen om het monitoren van 

 afval in zee te faciliteren en harmoniseren,

• het presenteren van kosteneffectieve

 beheersmaatregelen en beleidsopties om de

  doelen van de KRM en andere internationale 

 doelen omtrent bestrijding van afval in zee 

 te halen. 

De deelnemers aan het CleanSea project verwachten 

op basis van een verbinding van natuur- en 

sociaalwetenschappelijk onderzoek en de 

raadpleging van verschillende Kennisinstituten een 

routekaart voor een Europese Aanpak van Afval in 

Zee op te stellen. 

De deelnemers in het CleanSea project zijn gevestigd 

in 11 lidstaten en bestaan uit 4 universiteiten, 5 

onderzoeksinstellingen, 6 MKB organisaties, 1 NGO 

en KIMO Nederland en België als netwerk van 

kustgemeenschappen. Meer informatie over dit 

project vindt u op de CleanSea website:

b. CleanSea 

Tijdens de periode waar de tentoonstelling staat 

worden er rondleidingen, verschillende lezingen en 

bijeenkomsten georganiseerd door de organisatie. 

Voor de kinderen worden er workshops, lessen 

en ook rondleidingen door de tentoonstelling 

georganiseerd. KIMO heeft de tentoonstelling  

uitgebreid en zijn in de tentoonstelling  thema’s 

aangebracht zodat er meer systeem en dynamiek is.  

Nieuwe onderwerpen zijn:

1.   De Green Deal Visserij voor een Schone Zee 

  en de Green Deal Schone Stranden. 

2.   De Kaderrichtlijn Marien.

3.   Het gebruik en verbruik van lood door   

  sportvissers  op de Noordzee. Hiervoor 

  is een vitrinekast toegevoegd met 

  voorbeelden van types lood met uitlegborden. 

4.   Het thema Klaslokaal wordt door 

  middel van voorbeelden met een groot   

  uitlegbord toegelicht. 

5.  Het project rond het onderzoek naar de

  Noorse  stormvogel en de vervuiling van de 

  zeeën van  IMARES is voorzien van een 

  vitrinekast. 

In 2015 worden de volgende thema’s toegevoegd:

1.  Het verlies van containers op zee. 

2.  Het CleanSea project  

3.  Het Vuilspuien project

4.  Recycling van afval

De tentoonstelling zal in 2015 te zien zijn in gemeente 

Terneuzen, Gemeente Vlieland, Gemeente De Marne, 

de gemeente Goeree Overflakkee en de gemeente 

Katwijk. Uit de inmiddels opgedane ervaringen rond 

de tentoonstelling vindt  KIMO Nederland en België 

het beste om de tentoonstelling voor minimaal 

3 maanden op een locatie te stationeren. Voor de 

tentoonstelling zal een brochure gemaakt worden.

c. Tentoonstelling

Delfzijl

Eemshaven

Lauwersoog

Den Helder

IJmuiden

Vlissingen

Vledder

Berverwijk

Terneuzen

KIMO participeert in het CleanSea project door o.a. gegevens aan te leveren over de vervuiling van 
plastic uit de Noordzee. Zij doet dit in samenwerking met 10 vissersschepen en hun bemanning.

www.Cleansea-project.eu

De tentoonstelling Fishing for Litter/CleanSea heeft in 2014 tentoongesteld in gestaan in 
Eemshaven, Lauwersoog, Vlissingen, Vledder en Den Helder. Begin januari 2015 verhuisd de 
tentoonstelling naar Bio Base te Terneuzen. 

Ondertiteling
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Jaarlijks worden hiervoor tientallen miljoenen 

uitgegeven. Niet alleen gemeenten en beheerders 

maar ook maatschappelijke organisaties, NGO’s en 

particulieren bemoeien zich in toenemende mate 

actief met het schoonmaken en schoonhouden van 

de stranden. Naar schatting zijn langs onze kust 

enkele tientallen organisaties actief die op één of 

andere wijze zich inzetten om stranden schoon te 

maken. 

Afval op stranden wordt door de bezoeker als 

hinderlijk ervaren en kan aanleiding zijn om andere 

delen van de kust te bezoeken. Het afval dat op 

de stranden aanwezig is kan in twee categorieën 

worden onderverdeeld: 

Afval uit zee en afval achter gelaten door bezoekers. 

Om het gedrag van bezoekers dat afval op de stranden 

achterlaat te veranderen zijn Rijkswaterstaat, 

Stichting de Noordzee en KIMO Nederland en België 

in 2008 gestart met het project Zwervend langs Zee. 

De insteek van dit project was een gedragsverandering 

d. Green Deal Schone Stranden

bij badgasten en strandexploitanten te bewerk-

stelligen. Het nagestreefde eindresultaat van het 

project was een duurzame strandrecreatie en 

een zichtbaar schoner strand. De acties die op de 

stranden zijn uitgevoerd kunnen worden opgesplitst 

in twee categorieën namelijk één soort actie die 

rechtstreeks gericht was op de strandbezoeker en 

strandpaviljoens en de andere actie die betrekking 

heeft op basisonderwijs en hoger onderwijs. Het 

project heeft geleid tot meer inzicht in afval dat 

strandbezoekers op stranden achterlaten. 

Er kon daardoor een aanzet worden gegeven tot 

een beter milieugedrag van strandbezoekers. In het 

projectvoorstel was opgenomen dat een aantoonbare 

terugloop van de hoeveelheid zwerfafval aan de 

Noordzeekust veroorzaakt door strandrecreatie 

zichtbaar zou zijn. De deelnemers aan het project 

zijn zich bewust geworden dat er meer tijd nodig is 

om dit doel te realiseren. 

Het ministerie wil hiertoe een volgende stap 

ondernemen. Uitgangspunt is daarbij om de welvaart 

aan onze kust ook voor toekomstige generaties 

te behouden, de kusteconomie in de komende 

jaren te versterken en tevens de milieubelasting te 

verminderen. Schone stranden zijn hierbij essentieel. 

De Nederlandse overheid is zich hiervan bewust en 

wil een bijdrage leveren aan de versterking van de 

groene economie aan onze kust. Zij heeft hiertoe 

de Green Deals geïntroduceerd. Met de Green 

Deals heeft het kabinet een economische groei en 

vergroening van de samenleving voor ogen. Door 

middel van een Green Deal hebben bedrijven, 

gemeenten, burgers en organisaties de mogelijkheid 

om laagdrempelig te werken aan een groene groei.

In de Green Deal Schone Stranden wil de overheid 

komen tot een gezamenlijk plan van aanpak waarbij 

zij zich voor ondersteuning en het wegnemen van 

problemen die zich voor kunnen doen wil inzetten. 

In deze Green Deal willen wij samen met u komen 

tot een plan van aanpak waarbij iedere organisatie 

en overheid wordt uitgenodigd om mee te werken. 

Het gaat daarbij om de opzet, uitvoering of realisatie 

van bestaande plannen en de te verwachten 

ontwikkeling ten aanzien van schoonmaak acties. 

Het eindresultaat zal in een document worden 

vastgelegd dat officieel door deelnemers en de 

minister wordt ondertekend. KIMO Nederland en 

België is nauw betrokken bij het realiseren van de 

Green Deal Schone Stranden. 

Zij coördineert de Green Deal Schone Stranden 

en werkt hierbij nauw samen met een aantal 

stakeholders.  Tevens zal zij samen met een 

vertegenwoordiger van het ministerie bezoeken 

brengen bij gemeenten, organisaties en particuliere 

initiatiefnemers. Jaarlijks zal er verslag geschreven 

worden.

S c h o n e  S t r a n d e n

De kust en haar toerisme is economisch een belangrijke inkomstenbron voor gemeenten en het 
bedrijfsleven. Met de toename van het aantal gasten aan de kust en een veranderde levensstijl 
heeft ook het zwerfafvalprobleem aan de Nederlandse kust zijn intrede gedaan. Was het 
enige tientallen jaren geleden alleen de aanspoelsels die op de stranden werden aangetroffen, 
heden ten dage dragen de badgasten zelf ook in belangrijke mate bij aan de vervuiling van de 
Nederlandse stranden. Gemeenten en beheerders zijn zich in de loop van tientallen jaren dan 
ook steeds meer gaan inspannen voor goede en schoon onderhouden stranden.

Ondergetekende van het Green Deal Schone Stranden project 20 november 2014
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Onze wereldbevolking groeit sneller dan ooit en 

de welvaart in de wereld neemt toe, waardoor de 

vraag naar voedsel en grondstoffen zal toenemen 

met als gevolg dat de vraag naar voedsel, waaronder 

vis groter wordt. Mede hierdoor wordt vis als 

voedselproduct steeds belangrijker in de  wereld. 

Een andere vraag die in de maatschappij meer en 

meer wordt gesteld is of het voedsel dat wij eten 

wel duurzaam, eerlijk en verantwoord tot stand is 

gekomen. 

De visserijsector is zich hiervan bewust en vindt het 

belangrijk om de ontwikkelingen op dit vlak te 

volgen: men wil niet achter blijven bij de algemene 

trend van verduurzaming. 

De afgelopen decennia zijn mede daardoor de 

methodes van visvangst verbeterd, de bijvangst 

verminderd en is certificeren van visvangst ingevoerd. 

De visserij wil werken aan een toekomst waarbij 

de sector goed en economisch maatschappelijk 

aanvaardbaar kan functioneren.  

De visserij wil daarom bewust zoeken naar- en 

meewerken aan mogelijkheden om door middel van 

verantwoord ondernemen een antwoord  te geven 

op de vraag naar verdere verduurzaming. 

Eén van de onderwerpen die gedurende 

de afgelopen twee jaar hierbij aan de 

orde is geweest is: hoe om te gaan met 

visserijafval (bedrijfsafval, huishoudelijk 

afval, netten, pluis en Fishing for Litter 

afval). De Europese landen hebben 

voor de achteruitgang van de Europese 

zeeën  een strategie opgesteld op basis 

waarvan de verschillende overheden de 

Kaderrichtlijn Marien hebben opgesteld. 

Hierin zijn doestellingen geformuleerd 

die er toe moeten leiden dat in 2020 

de zeeën in goede conditie moeten 

verkeren. 

e. Green Deal Visserij voor een Schone Noordzee

Om de bestaande welvaart voor toekomstige generaties te behouden is het nodig om het 
concurrentievermogen van onze economie te versterken en tegelijkertijd de belasting van het 
(zee) milieu en de afhankelijkheid van fossiele energie en schaarse voeding- en grondstoffen te 
verminderen. 

Eén van de voortvloeisels hieruit is de totstandkoming 

van de Green Deal Visserij voor een Schone Zee. 

Deze Green Deal  is op 20 november 2014 door 

de ministers van EZ en I en M en 16 verschillende 

partijen ondertekend. Bij die ondertekening zijn 

ook de visserijsector, havens, afvalverwerkers, 

maatschappelijke organisaties en de overheden 

betrokken. 

In deze Green Deal Visserij voor een Schone Zee 

zoeken de participanten naar manieren om de  

afvalkringloop in de visserij  te sluiten en daarmee te 

voorkomen dat afval vanuit de visserij in zee belandt. 

Eén van de ambities die door de visserijsector 

is geformuleerd, is dat zij ervoor willen zorgen 

dat er in 2020 geen afval meer van Nederlandse 

visserijschepen op de stranden wordt aangetroffen.  

De Green Deal Visserij voor een Schone Zee vergt 

een inzet van alle betrokkenen. De Rijksoverheid 

heeft opdracht gegeven aan  KIMO Nederland en 

België  om dit proces te begeleiden. Inmiddels is er 

een regiegroep bestaande uit de visserij, havens, 

afvalverwerkers en overheid ingesteld die het proces 

met de verschillende actoren gaat begeleiden. 

In de Green Deal Visserij voor een Schone Zee 

wordt aandacht besteed aan:

1. Het afvoeren van bedrijfsaval. 

 (netten, kabels, pluis etc.)

2. Het Fishing for Litter afval.

3. Het afvoeren van huishoudelijke afvalstoffen.

4. Adequate inzamelfaciliteiten in havens.

5. Duurzaam alternatief voor pluis.

6. Interactie met vaste vistuigen. (staand want)

7. Educatie en voorlichting.

De Green Deal Visserij voor een Schone Zee 

richt zich daarbij vooral op:

1. Heldere, uitvoerbare plannen.

2. Rendabeler verduurzaming.

3. Belemmeringen wegnemen.

De Rijksoverheid wil bij de uitvoering van 

de Green Deal een rol spelen.

Visserij voor een Schone Zee

Ondergetekende van het Green Deal Visserije voor Schone Noordzee project november 2014
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Het onderzoeksproject Vuil Spuien wordt door KIMO 
Nederland en België in samenwerking met Bek en 
Verburg, WasteFreeOceans en het Maritiem College 
IJmuiden sinds 2013 uitgevoerd. 

In het water bij het toevoerkanaal naar de spuisluis 
is tussen twee “meerpalen” een 2T TrawlNet 
gespannen waarmee de bovenste 60 cm water werd 
gefilterd over een breedte van 7 meter. Het net heeft 
een trechtervormige opening en is zo uitgevoerd 
dat ook snippers plastic gevangen worden. Voor de 
praktijk ondersteuning, waaronder het binnenhalen 

h. Vuil-Spuien

KIMO Nederland en België heeft in de voorbereiding tot de Green Deal Visserij aangegeven dat zij in 2015 
voorbereidingen zal treffen voor het uitrollen van de deze Green Deal in Europa. Een eerste overleg hierover 
heeft in 2014 met een KIMO delegatie van Denemarken plaatsgevonden. Onderzocht zal worden in welk 
Europees financieringsfonds een dergelijk project zal passen.

g. Voorbereiding Green Deal Visserij internationaal

In Europa zijn binnen de kaders van de KRM 
afspraken vastgelegd waarbij is aangegeven dat in 
2020 de Europese wateren in goede milieutoestand 
moeten verkeren. Het thema zwerfafval is daarbij 
belangrijk. 

De Nederlandse overheid heeft zich in OSPAR in 
Europa ingezet om het zwerfafval in de  Noordzee 
terug te dringen. 

Zij heeft hiertoe in Nederland 
3 Green Deals  afgesloten:
1)  met de scheepvaart om de inname van 
 scheepsafvalstoffen te verbeteren en 
 te vergroten, 
2)  met de strandsector om zwerfafval op 
 stranden te verminderen, en 
3)  met de visserijsector om de afvalketen in 
 de visserij te sluiten.

Via kanalen en rivieren vindt een  belangrijk transport plaats van zwerfafval vanaf het land naar 
de zee. Met het project Vuil Spuien beogen wij meer duidelijkheid te verschaffen over de hoe-
veelheden afval dat via de waterwegen naar zee wordt afgevoerd.

f. Onderzoek huisvuil aan boord van vissersschepen

De Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) verplicht elke Europese lidstaat tot het vaststellen 
van een mariene strategie, welke is gericht op bescherming, behoud en herstel van het mariene 
milieu (een goede milieutoestand (GMT) van de Noordzee) waarbij tevens een duurzaam gebruik 
van de Noordzee wordt gegarandeerd. 

Binnen het kader van het terugdringen van 
zwerfafval op zee heeft KIMO Nederland en België 
in opdracht van Rijkswaterstaat Zee en Delta in 
samenwerking met de visserijsector in 2014 een 
haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de 
mogelijkheid om te komen tot een standaard opslag 
van huishoudelijk afval aan boord van vissersschepen. 
Dit onderzoek is uitgevoerd van 1 oktober tot 19 
december 2014. Het onderzoek richtte zich op de 
opslag op het schip, de afgifte mogelijkheid in de 
haven en het transport in haven en het transport 
naar een verwerkingsinstallaties.

De uitkomsten van het onderzoek zijn positief te 

noemen. De bemanning van de vissersschepen de 
GO22 en GO26 ervaren voordelen van de wijze van 
opslag van grijze huisvuilzakken aan boord in  big 
bags met een afmeting van 70 x 70 x70 cm. Er zwerft 
minder afval aan boord en er is duidelijk een vaste 
plek waar huisvuil geborgen kan worden. Zeehaven 
IJmuiden is positief over de proef. Zij zien geen 
door meeuwen open getrokken vuilniszakken op de 
kade bij de visafslag. Het afvoeren met een kleine 
vrachtauto voorzien van een kraan is eenvoudiger 
dan het afvoeren van losse vuilniszakken. Er is minder 
zwerfafval op de kade waardoor er ook minder 
zwerfafval in het water terecht komt waardoor het 
mariene milieu minder wordt belast.

Het meetnet ‘ 2T TrawINet ‘
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j. Symposium 15 jaar KIMO Nederland en België 

De opening werd verricht door de gedeputeerde 
van Noord-Holland, amevrouw J. Geldhof. In haar 
openingswoord feliciteerde zij KIMO met haar 15 
jarig bestaan en gaf zij het belang van een goede 
conditie van zee en oceanen aan. KIMO richt zich 

op schone zeeën en schone stranden. De provincie 
heeft als doel dat de kust veilig, economisch sterk en 
aantrekkelijk is. Dat past goed bij elkaar.
De voorzitter van  KIMO Nederland en België de 
heer Te Beest hield een inleiding die in het teken 

perspectief. In het kader van het symposium belichtte 
de heer Te beest onderwerpen met betrekking tot 
de vervuiling van zeeën en het  duurzaam gebruik 
daarvan.

De heer Hassing van de Holland Amerika Lijn ging in 
zijn inleiding in op de wijze van inzameling, opslag en 
verwerking van afval op de schepen van de Holland 
Amerika Lijn. Aan de hand van een presentatie gaf 
hij het verschil in de afvalbehandeling aan van 15 
jaar geleden tot nu anno 2014. 

De heer B. van Bavel, professor aan de Universiteit 
van Örebro, Zweden ging in op de problematiek 
van microplastics in het mariene milieu. De heer Van 
Bavel is nauw betrokken bij het CleanSea project 
waarbij een aantal organisaties in Europa onderzoek 
doen naar de gevolgen van micro plastics in de 
voedsel keten in zeeën en oceanen. 
De heer Bakker van de Universiteit Delft belichtte 
in zijn inleiding de nieuwste technieken die op ons 
afkomen bij het recyclen van plastic onder de naam 
van afvalplastic naar een kwaliteitsproduct. In de 
nabije toekomst is het mogelijk om door middel van 
techniek verschillende soorten plastic te scheiden.

De heer Oosterbaan van het ministerie van I en 
M ging in zijn inleiding in op de aanpak van 
zwerfafval op zee in het kader van de Kader van 
de Richtlijn Mariene Strategie. Hij benadrukte dat 
de verontreiniging van de zee niet bij grenzen 
ophoud en dat een Europese aanpak noodzakelijk 
is. In het kader van het Fishing for Litter/CleanSea 
project werd een openbare monitor van afval uit 
beide projecten gedemonstreerd waarbij het afval in 
verschillende fracties wordt gescheiden, gewogen en 
geteld. De dag stond onder leiding van mevrouw A. 
Korf, voormalig voorzitter van  KIMO Nederland en 
België.

Voor het symposium hadden zich ruim tachtig 
personen aangemeld. De deelnemers aan de 
conferentie kwamen uit verschillende disciplines 
waaronder scheepvaart, scheepsbouwers, havens, 
gemeenten, provincies, universiteiten en de 
Rijksoverheid  Na een welkom door de heer D. 
van Mullem , directeur Bek en Verburg, werd het 
symposium door de stad Rotterdam geopend. 

De heer R.G. te Beest, wethouder te Velsen, voorzitter 
van KIMO Nederland en België bracht de KIMO 
organisatie in beeld in het kader van een breed 

i. Symposium “De zee - onze toekomst”

van het net en het monitoren van het afval, zijn de 
leerlingen van het Maritiem College IJmuiden bij het 
project betrokken. 

Lopende het onderzoek is het net aangepast en is de 
locatie van het vangnet gewijzigd. Een aantal externe 
factoren zoals windrichting, afvoer, hoeveelheden 
van het water naar zee, zijn nader bekeken. In 
2014 is gedurende een half jaar hiertoe onderzoek 
verricht. Er zijn  metingen verricht met een interval 
van gemiddeld 21 dagen. 

In vervolg op de educatieve kant van het onderzoek 
wordt door leerlingen van het Maritieme College een 
stuk gemarkeerde oever van het Noordzeekanaal met 
een frequentie van drie maanden schoongemaakt en 
gemonitord. Deze gegevens zijn beschikbaar.
Informatie kunt u vinden op onze website: 

Op 25 september 2014 organiseerde KIMO Nederland en België  in samenwerking met Bek en 
Verburg het symposium “De zee - onze toekomst”.  De bijeenkomst werd gehouden op de locatie 
van Bek en Verburg in het Botlekgebied te Rotterdam.

20 november 2014 vierde KIMO Nederland en België haar 15 jarig bestaan met een symposium 
in het Forteiland te IJmuiden. Dit symposium stond naast het 15 jarig bestaan van  KIMO Neder-
land en België tevens in het teken van de ondertekening van de Green Deal Schone Stranden 
en de Green Deal Visserij voor een schone Zee. Voor deze bijeenkomst waren ruim 150 mensen 
aanwezig. 

www.kimonederlandbelgie.org
Schoonmaakactie langs Noordzee kanaal met leerlingen 
Maritiem College IJmuiden

Monitoren in afval
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Jaarlijks wordt door  KIMO Nederland en België op verschillende haven- en visfestivals  de doelstellingen en 
de projecten die uitgevoerd worden toegelicht. In de regel gebeurt dit door een marktkraam in te richten met 
folders en documentatie.  Bezoekers aan de marktkraam worden op deze wijze betrokken bij niet alleen de 
vervuiling van de zeeën maar ook de acties die worden uitgevoerd om de zeeën weer schoon te krijgen. Voor 
kinderen is er een kleurwedstrijd waaraan leuke prijzen zijn verbonden. In 2014 is het visfestival in Den Oever 
bezocht en de visserij dagen in de gemeente Katwijk.

k. Vis- en havenfestivals

De EUCC geeft aan kustgemeenten die 
voldoen aan duurzaam kust- en toeristenbeleid 
een QualityCoast Award uit. De beoordeling 
vindt plaats door een onafhankelijke Jury, 
waarbij 120 criteria worden beoordeeld. Eén 
daarvan is het aantal Blauwe Vlag-stranden; een 
ander is het percentage horecaondernemingen met 
een Eco-label (Travellife, Green Key). QualityCoast 
is dan ook het enige complete keurmerk voor een 
toeristische bestemming als geheel. Uit onderzoek 
uitgevoerd door de EUCC blijken vakantiegangers 
het belangrijk te vinden dat een gemeente werkt aan 
duurzaamheid, en niet alleen hun hotel of strand. 
Voor haar leden kan KIMO Nederland en België het 
document verzorgen dat nodig is voor het verkrijgen 
van de Award. In 2013 heeft KIMO drie rapporten 
afgerond.

l. QualityCoast award 

stond van het verleden, het heden en de toekomst 
van  KIMO Nederland en België in relatie tot de 
zeeën en kustwateren. Hij benadrukte daarbij de 
hoofddoelstelling van de vereniging “de zeeën 
in goede conditie door te geven aan toekomstige 
generaties”.  Hij gaf aan dat  KIMO Nederland 
en België dat niet alleen kan maar dat dit op 
internationaal niveau in samenwerking gedaan 
moet worden.  KIMO Nederland en België met haar 
38 leden kan een belangrijke bijdrage leveren aan de 
doelstelling van de vereniging.

Mevrouw Dr. H. Leslie, van het  Instituut voor 
Milieuvraagstukken van de VU Amsterdam gaf een 
presentatie onder de naam “naar een afval vrije 
zee”. In het Europese onderzoek CleanSea waar zij 
leader is wordt hard gewerkt om te voldoen aan 
deze opgave. In het eind rapport van CleanSea 
zal de EU geadviseerd worden over verschillende 
componenten die mee kunnen werken om een afval 
vrije zee te realiseren.

Mevrouw Drs. E.B. Alwayn, dir. Water en Bodem 
van het Ministerie I & M ging in haar inleiding 
in op de Kaderrichtlijn Mariene Strategie en de 
doelstelling om in 2020 een goede milieutoestand 
van de Europese wateren te realiseren. Eén van de 
volgende stappen die genomen worden is het sluiten 

van Green Deals met instellingen en bedrijfsleven. 
Mevrouw Alwayn gaf aan dat  Nederland koploper 
is voor afvalverwerking en recycling. Verontrustend 
is dat zwerfvuil toeneemt waarbij Macroplastic de 
belangrijkste bron is.

“De Visserij”,
De heer. A. de Boer, dir. Rederij L. de Boer & Zn 
B.V. te Urk gaf een brede uitleg over de visserij 
van het verleden en hoe het nu aan boord gaat. 
Van een eenvoudige vissersboot tot de moderne 
boten van nu. Hij schetste de wil onder de vissers 
die er is om het roer te keren en mee te gaan in 
de verwachting naar een nieuwe toekomst waarbij 
duurzaamheid een anker zal zijn waarop de visserij 
haar werkzaamheden wil en zal verrichten. 

De heer Van Urk, Projectmanager Mariene Strategie 
bij het ministerie van I en M, zei in zijn inleiding dat 
vanuit de KRM de Green Deals zijn ontstaan waarbij 
het werken naar een duurzame economie een hoge 
prioriteit bij het ministerie heeft.
Vervolgens zijn twee Green Deals ondertekend. 
KIMO kan terug zien op een geslaagd jubileum dat 
nog lang in herinnering zal blijven.  De dagvoorzitter 
mevrouw Korf eindigde de bijeenkomst door alle 
aanwezigen te danken en hoopt over vijf jaar weer 
bij het volgende lustrum aanwezig te kunnen zijn.

m. ECOXXI

ECOXXI is een stimuleringsprogramma om 
duurzaamheid op lokaal niveau in kaart te brengen en 
verbeteringen te stimuleren. Gemeenten ontwikkelen 
mede door ECOXXI een duurzaamheid programma 
en kunnen aan de hand van adviezen verbeteringen 
in haar beleid doorvoeren. Een belangrijk onderdeel 
van het programma is de certificering van een 
gemeente met de ECOXXI award. De certificering 
start met een 0-meting van 21 indicatoren. Een 
onafhankelijke jury van vooraanstaande experts op 

het gebied van duurzaamheid 
beoordeelt de 0-meting. Bij voldoende resultaat 
krijgt de gemeente de ECOXXI award voor de 
resultaten: brons, zilver of goud. Om de twee jaar 
wordt deze meting herhaald. Voor haar leden kan 
KIMO Nederland en België documenten schrijven die 
nodig zijn voor het verkrijgen van de ECOXXI award. 
In 2013 heeft KIMO Nederland en België voor één 
van haar leden het documenten geschreven.

Deelnemers aan het Symposium 15 jaar KIMO Nederland en België
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Laten we zorgen voor een 
schoner natuur, voor onze kinderen!

Interne doelgroep
De interne doelgroep wordt gevormd door de 
gemeenten die lid zijn van KIMO; het gaat hierbij om 
de bestuurders( burgemeesters of wethouders) en de 
contactambtenaren van de aangesloten gemeenten. 

Externe doelgroepen
De externe doelgroepen zijn divers. 

Het gaat daarbij om:

• De bestuurders en ambtenaren van gemeenten 
 die geen lid zijn van KIMO Nederland en België
 maar wel geïnteresseerd zijn in de activiteiten 
 van KIMO.
• De verschillende ministeries die in meer of
  mindere mate een relatie hebben met het 
 aandachtsgebied van  KIMO Nederland
 en België (zowel de ministers als de betrokken
 ambtenaren).
• De bestuurders en de betrokken 
 ambtenaren van de provincies waarin
 kustgemeenten liggen.
• Milieu- en andere organisaties die belangen  
 hebben bij een schone Noordzee. 
• Onderwijsinstellingen die direct of indirect
 betrokken zijn bij de Noordzee.
• De landelijke, regionale en lokale media.
• Europese overheden en instellingen.

KIMO Nederland en België acht het van groot belang 
dat haar doelgroepen op een tijdige en adequate 
manier worden geïnformeerd over de op korte- en 
langere termijn gestelde doelen. Ook is essentieel 

om in het bijzonder de interne doelgroep tijdig en 
inzichtelijk te informeren over de gang van zaken. 

Om te komen tot een communicatiestrategie is het 
van belang dat er keuzes gemaakt worden. Hierbij is 
nadrukkelijk gekeken naar het communicatieplan en 
de vraag om zo efficiënt mogelijk te communiceren. 

Aan de ene kant zal er gewerkt worden aan het 
vergroten van de naamsbekendheid van KIMO 
bij de externe doelgroep en aan de andere kant 
moet KIMO onder de aandacht worden gebracht 
bij de interne doelgroep. Beide doelgroepen 
vergen een andere aanpak maar ze kunnen niet 
los van elkaar gezien worden. Het is niet alleen 
een kwestie van meer communiceren maar ook 
zal de KIMO boodschap en de herkenbaarheid van 
KIMO versterkt moeten worden. Ook zullen nieuwe 
technieken ingezet worden om de effectiviteit van 
de communicatiemiddelen te monitoren.

Aan de hand van het nieuwe communicatieplan 
zal KIMO naast de al bestaande mogelijkheden, in 
toenemende mate gebruik gaan maken van moderne 
communicatiemogelijkheden en technieken.

Informatie van KIMO Nederland en België en 
KIMO-Internationaal zal minimaal zes keer per jaar 
door middel van een Nederlandstalige nieuwsbrief 
worden verspreid naar onder meer de deelnemende 
gemeenten, ministeries, andere relaties alsmede 
de media. Bij evenementen, studiemiddagen, 
conferenties en gebeurtenissen op de zeeën en 
stranden wordt een persbericht uitgegeven.

5. Communicatie en voorlichting

Vanuit de strategie van het communicatieplan streeft KIMO naar een goede informatie-uitwisseling 
met overheidsinstanties en milieuorganisaties. Zij heeft daartoe een uitvoeringsprogramma  
opgesteld. De doelgroepen van KIMO Nederland en België zijn onder te verdelen in interne en 
externe groepen.
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In de algemene context van duurzame ontwikkeling 
heeft de scheepvaart een belangrijke rol. In 
vergelijking met de industriële activiteiten op land 
zullen in de komende jaren nog slagen door de 
scheepvaart gemaakt moeten worden. 
De scheepvaart levert een belangrijke bijdrage aan 

de wereldwijde handel: zij vervoert 90% van de 
wereldhandel. Het MEPC vergadert eens per jaar. 
KIMO maakt deel uit van de adviesraad die het 
Ministerie adviseert vooruitlopend op de jaarlijkse 
MEPC vergadering.

b. MEPC-overleg.

Deze strategie heeft tot doel “Europa’s zeeën en 
oceanen te beschermen en te herstellen en ervoor te 
zorgen dat de door de mens ontplooide activiteiten 
een duurzaam karakter hebben, zodat de huidige 
en toekomstige generaties kunnen profiteren van 
veilige, schone, gezonde en productieve zeeën en 
oceanen met een rijke biologische diversiteit en 
dynamiek”. De Kaderrichtlijn Mariene Strategie is 

nadrukkelijk bedoeld als het juridische kader om het 
bovenstaande doel te bereiken en als milieupijler 
van het bredere maritieme beleid van de EU.
Vanuit de Europese Mariene Strategie (EMS) heeft 
de Nederlandse regering besloten een KRM op te 
stellen. KIMO maakt deel uit van de Kerngroep in 
dit project. 

a. Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM). 

KIMO Nederland en België vertegenwoordigt 
in de volgende overlegstructuren de Kustgemeenten:

6. Participatie in overleggen

De Kaderrichtlijn Mariene Strategie is ontwikkeld in navolging van de thematische strategie 
inzake de bescherming en het behoud van het mariene milieu die op 24 oktober 2005 door de 
Europese Commissie is gepresenteerd.

Het Marine Environment Protection Committee (MEPC) is een technisch orgaan van het IMO op het gebied van 
verontreiniging van de zeeschepen. In dit overleg worden de veiligheid en milieuaangelegenheden van de 
scheepvaart op de Noordzee en in havens besproken.
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Naar aanleiding van correspondentie met de Nederlandse Rijksoverheid over het voorkomen van het overboord 
slaan van zeecontainers en het beperken van de gevolgen ervan vindt er overleg plaats met politici in Den Haag 
en het ministerie van I en M. 

f. Het over boord slaan van containers. 

g. Overleg zwerfafval en visserij

KIMO Nederland en België is in 2014 door het ministerie gevraagd de Green Deal Visserij voor een Schone 
Zee en de Green Deal Schone Stranden te coördineren. Voor beide Green Deals zijn  regie groepen ingesteld 
die het verloop en de uitvoering zullen bewaken. Jaarlijks vinden er één of twee centrale overleggen plaats. 
Afstemmingsoverleg vindt eens in de twee maanden plaats met het ministerie van I en M.

h. Green Deals

Zonder water zou Nederland ondenkbaar zijn. Juist alle inspanningen die de bewoners van onze delta door de 
eeuwen heen en tot op de dag van vandaag hebben geleverd om zich aan de zee en rivieren te ontworstelen, zijn 
bepalend geweest voor het aanzien dat ons land gekregen heeft. Aan de monding van vier grote, bevaarbare 
rivieren met toegang tot alle wereldzeeën, wordt ons land in veel opzichten door het water gedragen. Dit 
geldt voor natuur en landschap, voor welvaart en economie, voor de wijze waarop ons land bestuurd wordt 
(waterschappen en poldermodel): de zee en de rivieren hebben onze identiteit en het land vorm gegeven. Door 
de klimaatverandering zal Nederland zich moeten wapenen tegen een stijgende zeespiegel. KIMO Nederland en 
België is uitgenodigd om deel te nemen aan verschillende inspraakmomenten en bijeenkomsten.

d. Overleg Deltacommissie.

Minister Melanie Schultz van Haegen heeft de gebiedsagenda 2050 voor de Noordzee in het ‘Algemeen Overleg’ 
van april 2013 aangekondigd. 

Met deze agenda geven het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Economische Zaken 
(namens Interdepartementaal Directeuren Overleg Noordzee (IDON)) invulling aan het advies van de Raad voor 
de Leefomgeving ‘Een zee van mogelijkheden’ om werk te maken van ontwikkelplanologie op zee. In 2013 
en 2014 zijn verschillende bijeenkomsten geweest voor inspraak en overleg waarin KIMO Nederland en België 
participeert.

e. Noordzee 2050 Gebiedsagenda

Iedere lidstaat van de Europese Unie wijst havens aan die over een Havenontvangstinstallatie moeten beschikken. 
Doet een zeeschip zo’n haven aan dan moet het voor vertrek het scheepsafval daar afgeven. Dit hoeft niet als 
het schip voldoende opslagruimte heeft om de tijd tot de volgende haven te overbruggen. De kapitein moet 
voor aankomst een formulier invullen met gegevens over het afval. Dit geldt niet voor vissersschepen en kleine 
pleziervaartuigen. In HOI-overleg wordt met havens, ministerie en andere organisaties gesproken over betere 
ontvangstvoorzieningen van afval in de havens voor zeegaande schepen en het terugdringen van afval op en 
in de Noordzee.

c. Havenontvangst voorzieningen (HOV)-overleg.

Met de visserijsector wordt jaarlijks door het ministerie bijeenkomsten met 
deze sector gehouden waarvan KIMO Nederland en België deel uit maakt.
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II. PR: Tentoonstelling 
Er zijn  15 werkbesprekingen gehouden, zowel op het KIMO-kantoor als op diverse beoogde 
tentoonstellingslocaties in Nederland en België.
Er is ook in 2014 weer veel belangstelling getoond voor de tentoonstelling.
Gesproken is over het al dan niet maken van een kopie van de tentoonstelling en over het periodiek aanvullen 
van de tentoonstelling met wisselende thema-projecten.
Voor dit laatste is een aanzet gegeven  in 2014.
De vraag , of er een kinderboek wordt gemaakt in relatie tot de tentoonstelling is in 2014 niet beantwoord. 

Aanbeveling 3: aan het DB te adviseren  duplicaat van de tentoonstelling te laten maken
Aanbeveling 4: de secretaris uit te nodigen een voortschrijdend reisplan te maken voor de tentoonstelling
Aanbeveling 5: een overzicht maken van de wisselende thema’s op de tentoonstelling, 
    in samenwerking met de secretaris
Aanbeveling 6: het DB te adviseren te besluiten geen kinderboek te maken

PR: deelname aan symposia e.d.
Binnen deze doelstelling hebben de ambassadeurs verschillende rollen bekleed: deelnemer, voorbereider, 
voorzitter, netwerker.

Mede door de wisseling in het secretariaat is het van belang om al in een vroeg stadium een overzicht te 
hebben van de te organiseren dan wel bij te wonen symposia en congressen.
Aanbeveling 7: de secretaris uit te nodigen een voorlopige agenda op te stellen voor symposia en congressen 
in 2015, met de daarbij behorende namen

III. Bewaken aanbevelingen 2014:
In het jaarverslag 2013 waren de volgende aanbevelingen voor 2014 opgenomen:
1. In 2014 vervolg te geven aan denktank KIMO
2. Een reisplan voor de tentoonstelling te maken
3. Een duplicaat van de tentoonstelling te maken
4. De data in de tentoonstelling jaarlijks te actualiseren
5. Een definitief besluit te nemen of er wel/geen kinderboek gemaakt wordt m.b.t. KIMO- doelstellingen
6. Een voorlopige agenda op te stellen voor in 2014 te organiseren symposia e.d.
7. De lijst deelnemende gemeenten met ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordigers medio mei te 
 actualiseren.
8. In 2014 2 nieuwe ambassadeurs te benoemen; daarbij rekening houden met een geografische spreiding 
 over het werkgebied van KIMO.
9. De ambassadeurs uit te nodigen jaarlijks een werkplan op te stellen en dat te bespreken in het DB.

Die aanbevelingen hebben tot de volgende acties / resultaten geleid:
 Ad.1: In 2014 hebben gesprekken over de continuïteit van de KIMO-organisatie plaatsgevonden zowel 
 binnen de Denktank als in andere gesprekssamenstellingen. 
Ad.2: Gerealiseerd, maar dit heeft nog niet geleid tot een efficiënter reisplan voor de  tentoonstelling. 
 Hieraan zou in 2015 meer aandacht besteed kunnen worden.
Ad.3: Hierover heeft wel overleg plaatsgevonden, maar dit heeft nog niet tot een besluit geleid.  
 (zie aanbeveling 3 voor 2015)

Bijlage I: Verslag over 2014 van de ambassadeurs  

KIMO Nederland en België heeft in 2011 twee ambassadeurs benoemd, 
AnneMieke Korf en Karel Ockeloen. Met de inzet van ambassadeurs 
beoogt KIMO de aanspreekbaarheid en de actieve promotie te 
versterken. Bovendien kunnen de ambassadeurs een bijdrage leveren 
aan specifieke projecten of werkzaamheden in enig jaar. 

De ambassadeurs brengen jaarlijks een verslag uit van hun 
werkzaamheden; hun verslag wordt afgesloten met 
aanbevelingen voor het komende jaar.

Dit verslag over 2014 is opgesteld aan de hand van de doelstellingen 
vanuit het werkplan 2014:

I. Denktank KIMO actief houden t.b.v. continuïteit van de organisatie
II. PR:  tentoonstelling deelname aan symposia e.d.
III. Bewaken aanbevelingen 2014 

Uitwerking:

I. Denktank KIMO actief houden t.b.v. continuïteit van de organisatie 
Voor de gemeenteraadsverkiezingen in april 2014 is een bijeenkomst gehouden. Na de 
gemeenteraadsverkiezingen is een nieuwe voorzitter van KIMO Nederland en België benoemd. Daarna heeft 
medio 2014 nogmaals een bijeenkomst van de Denktank plaatsgevonden. Directe aanleiding daarvoor was 
het gegeven dat de oorspronkelijk beoogde opvolger voor de KIMO-secretaris deze functie toch niet bleek 
te ambiëren. In de denktank is o.m.  gesproken over mogelijke opvolgers. Medio 2014 is een   opvolger 
gevonden. De huidige KIMO-secretaris heeft aangegeven zijn functie in de loop van 2015 ter beschikking te 
zullen stellen. 

De ambassadeurs zijn graag bereid om ook in 2015 mee te denken en  te overleggen over de continuïteit 
van de organisatie. De vraag is of dit in de “oude” denktank structuur moet plaatsvinden (deelnemers : 
voorzitter KIMO Nederland en België, Directeur Milieudienst IJmond, secretaris KIMO Nederland en België en 
ambassadeurs) of dat daarvoor een andere vorm gekozen moet worden. 

Tevens is in wisselende overlegstructuren meegedacht over de toekomst van de internationale organisatie en 
de (fysieke) plaats van het internationaal secretariaat.

Aanbeveling 1:  de secretaris uit te nodigen een planning te maken ten behoeve van  periodiek 
    overleg over de continuïteit van de organisatie 
Aanbeveling 2:  ondersteuning bieden bij het  inventariseren van scenario’s  voor de toekomst 
    van de internationale organisatie
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Ad.4: In het tentoonstellingsmateriaal zijn diverse gegevens opgenomen. Van belang is dat deze periodiek 
  vernieuwd worden om te voorkomen dat de tentoonstelling gedateerd wordt.  Aanpassing resp. 
  Een update van de .informatie heeft nog niet plaatsgevonden. (zie aanbeveling 9 voor 2015)
Ad.5: Nog niet gerealiseerd (zie aanbeveling 6 voor 2015)
Ad.6: Nog niet gerealiseerd (zie aanbeveling 7 voor 2015)
Ad.7: Nog niet gerealiseerd (zie aanbeveling 8 voor 2015)
Ad.8: Nog niet gerealiseerd (zie aanbeveling 10 voor 2015)
Ad.9: Gerealiseerd.

Aanbeveling 8: de secretaris uit te nodigen om, in het kader van efficiënte bedrijfsvoering, 
    een geactualiseerde lijst van gemeenten en contactpersonen op te stellen.
Aanbeveling 9: data in de tentoonstelling jaarlijks actualiseren
Aanbeveling10: Het dagelijks bestuur van KIMO adviseren om in 2015 zo mogelijk 2 ambassadeurs extra te 
    benoemen, waarbij aandacht wordt besteed aan een goede geografische spreiding over het 
    werkgebied van KIMO

Tot slot treft u hieronder een overzicht aan van de aanbevelingen voor 2015:
1.  In 2015 een planning maken voor periodiek overleg over de continuïteit van de organisatie 
2.  Scenario’s inventariseren voor de toekomst van de internationale organisatie
3.  Besluiten of er vanwege de grote vraag een duplicaat van de tentoonstelling wordt gemaakt
4.  Een voortschrijdend reisplan maken voor de tentoonstelling 
5.  Een overzicht maken van de wisselende thema’s op de tentoonstelling
6.  Te besluiten geen kinderboek te maken
7.  Voorlopige agenda opstellen voor symposia en congressen in 2015
8.  Een geactualiseerde lijst van gemeenten en contactpersonen opstellen.
9.  Data in de tentoonstelling jaarlijks actualiseren
10.      In 2015  2 extra  ambassadeurs te benoemen, waarbij aandacht wordt besteed aan een
  goede geografische spreiding over het werkgebied van KIMO Nederland en België.         

Ambassadeurs:
AnneMieke Korf en Karel Ockeloen

10 december 2014
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