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In 2014 bestond KIMO Nederland en België 

vijftien jaar. Het was het derde lustrum en een 

mijlpaal voor de KIMO organisatie in Nederland 

en België. Nu in 2015 bereikt  KIMO Nederland 

en België opnieuw een mijlpaal. Het bestuur van 

KIMO Nederland en België, de vereniging van 

kustgemeenten, heeft het genoegen u mede te 

delen dat in juni 2015, met de aanmelding van 

de gemeente Castricum als lid, alle kust en kust 

gerelateerde gemeenten in Nederland lid zijn van 

onze organisatie. 

Het is verheugend om te kunnen constateren dat 

37 kust- en kust gerelateerde gemeenten lid zijn 

van de organisatie KIMO Nederland en België. 

Wij willen dat niet zomaar voorbij laten gaan. Wij 

hebben daarom met de gemeente Castricum 

afgesproken daar een officieel moment van te 

maken waarvoor wij u graag willen uitnodigen. 

Binnenkort zullen wij u daarover nader 

informeren. 

KIMO Nederland en België is in 1999 opgericht 

door de gemeente Velsen, Noordwijk en Den 

Helder als milieu- en veiligheidsorganisatie voor 

kust- en kust gerelateerde gemeenten. KIMO is 

een bestuurlijke organisatie die altijd via 

parlementaire en democratische wegen haar  

doelen willen behalen.  

Onze bestuursleden zijn democratisch gekozen 

of bij Koninklijk besluit benoemd door de 

Koning.

 

 

De volgende gemeenten zijn nu lid van   

KIMO Nederland en België: 

Ameland, Amsterdam, Beverwijk, Bergen, 

Bloemendaal, Den Haag, Delfzijl, De Marne, 

Eemsmond, Castricum, Den Helder, 

Harlingen, Hollands Kroon, Heemskerk, 

Goeree Overflakkee, Katwijk, Knokke Heist, 

Nieuwpoort, Noord-Beveland, Noordwijk, 

Oostende, Schagen, Rotterdam, 

Schiermonnikoog, Schouwen-Duiveland, 

Sluis, Terschelling, Texel, Urk, Veere, 

Velsen, Vlieland, Vlissingen, Wassenaar, 

Westland, Westvoorne, Zandvoort 
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De belangrijkste doelstelling van de KIMO 

organisatie is om de zeeën in goede conditie  

door te geven aan toekomstige generaties. 

Daarnaast stimuleren wij een duurzaam kust- en 

toeristen beleid waarbij ook de veiligheid ten 

aanzien van de zeespiegelstijging een onderwerp 

is. Een belangrijk gegeven binnen de KIMO 

organisatie is: 

 “Alleen doen oogt veel sneller, maar met 

elkaar bereik je meer en kom je verder”. 

Dat uitgangspunt zien we terug in het gegeven 

dat het gezamenlijk kunnen optrekken de KIMO 

organisatie kracht en inhoud geeft en een 

positieve uitstraling oplevert. Het komt ook tot 

uiting in diverse overleggen waar KIMO 

Nederland en België haar leden 

vertegenwoordigt: zij kan spreken namens alle 

kustgemeenten en in het naar voren brengen 

van standpunten van kustgemeenten. 

 

De basis van de KIMO organisatie is de koepel 

die er internationaal bestaat. De internationale  

 

 

 

 

 

KIMO organisatie, opgericht in 1990 door vier 

kustgemeenten uit vier landen uit Noord-Europa,  

vertegenwoordigt nu  omstreeks 150 gemeenten 

uit 14 landen in Europa. Als KIMO International  

hebben wij invloed bij de beleidvorming en 

uitvoering van maritieme zaken in Europa. 

Daarbij vertegenwoordigt de internationale 

organisatie haar leden in verschillende platforms 

in Europa. Op de jaarlijks terugkerende 

internationale algemene leden vergadering van 

KIMO worden resoluties aangenomen. Deze 

resoluties vormen voor alle landelijke KIMO 

organisaties een belangrijke leidraad in 

overleggen en bij standpunt bepaling. Op deze 

wijze werken wij in Europa samen aan een 

goede milieutoestand van de Europese wateren.  

 

Naar de toekomst toe willen wij als organisatie 

van kustgemeenten voor Nederland en België 

blijven acteren op nationaal en internationaal 

niveau. Intern willen wij daarom onze positie 

versterken door meer Belgische kustgemeenten 

bij de organisatie te betrekken en daarnaast het 

verdiepen van de contacten met onze leden 

(gemeenten). Extern willen wij als  KIMO 

Nederland en België ons ook meer richten op het 

circuit in ‘Brussel’. Immers beleid en 

besluitvorming over de Europese zeeën en 

wateren, ook waar het gaat om schone zeeën en 

stranden, vindt steeds meer plaats vanuit 

Europa. Wij willen bij de bron van die 

besluitvorming onze ideeën nog nadrukkelijker 

inbrengen. Dit doen wij niet alleen bij de EU in 

Brussel maar ook in samenwerking met de 

andere stakeholders in Nederland en Europa 

willen wij werken aan onze doelstellingen.  

Daarnaast blijven wij ons inzetten voor schone 

zeeën en stranden en de veiligheid op de 

Noordzee. Dit doen wij door het uitvoeren van 

een aantal projecten, het organiseren van 

symposiums en studiemiddagen en al wat ons 

verder bindt ten aanzien van de Noordzee en de 

kustwateren. 


