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1. Van de voorzitter
Het jaar 2015 is bijzonder omdat dit het jaar is waarin de keten is gesloten: alle Nederlandse
gemeenten langs de Noordzeekust zijn lid van KIMO Nederland en België. Dit is gepast
gevierd met een symposium in Castricum waarbij deze gemeente verwelkomd werd als lid.
In 2015 is er door KIMO weer hard gewerkt aan

opruimactiviteiten met mensen met een beperking

het realiseren van onze doelstellingen: een veilige

(Expeditie Juttersgeluk) en het meten van afval

en gezonde kust en zee. Dit in samenwerking

in

met onze lid-gemeenten, bestuur, gemeentelijke

Tevens was onze reizende tentoonstelling op

coördinatoren en partnerorganisaties. Naast het

diverse locaties te zien en hopen we dat ook veel

bijwonen van overleggen ter behartiging van de

gemeenten voor de huisvesting hiervan in 2016

belangen van onze leden op nationaal niveau,

interesse hebben.

het

Noordzeekanaal

(project

Vuilspuien).

werd er ook gewerkt aan de
uitvoering

projecten.

Op internationaal niveau zijn we ook actief geweest.

De organisatie voerde voor

KIMO Nederland en België was aanwezig in Brussel,

het eerst het secretariaat

zo hebben we daar o.a. een presentatie over Fishing

van

van

twee

Deals

for Litter gegeven tijdens de Europese Groene

(Visserij voor een Schone

Week en deelgenomen aan een paneldiscussie

Zee, en Schone Stranden)

tijdens de conferentie “Ocean of Tomorrow”.

en coördineerde onder

Door onze lobby mogen we nu adviseren over de

andere, ons meest be-

EU Richtlijn Haven Ontvangstinstallaties waardoor

kende project “Fishing

we invloed uit kunnen oefenen op het Europese

for Litter”. Ook waren

besluitvormingsproces. KIMO Nederland en België

we

Green

actief

op

het

is onderdeel van KIMO International en werkt

gebied van strand

onder die paraplu samen met andere Noordwest
Europese kustlanden. In dat kader is er tijdens
de KIMO internationale ledenvergadering een
internationale resolutie aangenomen over het
tegengaan van vervuiling van de zee en onze
stranden door ballonnen en is de resolutie over
het tegengaan van vervuiling door paraffine weer
onder de aandacht gebracht van de nationale
overheden.
Op deze manier werken wij op alle niveaus, samen
met u, aan een veilige en duurzame kust en zee.
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2. KIMO

(de internationale organisatie voor
veiligheid en milieu van kustgemeenten)

2.1 KIMO-International
Kommunenes Internasjonale Miljorganisasjon (KIMO) is in 1990 door 4 gemeenten opgericht.
De organisatie is daarna uitgegroeid tot een netwerk van ruim 100 gemeenten verspreid over
10 landen. KIMO International is de overkoepelende organisatie hiervan in Europa. Daarnaast
organiseren de gemeenten in ieder land met lid-gemeenten een eigen, zelfstandige KIMO
afdeling. Met trots kunnen we stellen dat KIMO Nederland en België hierbij de grootste en
sterkste tak is binnen het Internationale KIMO netwerk. Dit zegt iets over de waarde die men
in Belgische en Nederlandse gemeenten hecht aan het milieu en de daadkracht waarmee we
gezamenlijk de problemen die onze zeeën en kusten bedreigen te lijf gaan.
Internationaal is de Annual General Meeting (AGM)

International wordt voor twee jaar gekozen.

het hoogste bestuursorgaan. Het dagelijks

Bij het aantreden van de gekozen voorzitter

bestuur (board) geeft leiding aan de

wordt een junior vicevoorzitter gekozen die

organisatie en bereidt besluitvorming

twee jaar samen met de senior vicevoorzitter de

voor. Jaarlijks worden resoluties

voorzitter adviseert. Na twee jaar wordt de junior

voorbereid en in de AGM

vicevoorzitter voorgedragen voor het ambt van

aangenomen

de

voorzitter. De aftredende voorzitter wordt voor

zijn

twee jaar benoemd tot senior vicevoorzitter.

voor de KIMO leden.

Op deze wijze is de organisatie altijd verzekerd

Deze resoluties gaan

van een voorzitter. De internationale voorzitter

resoluties

waarbij
bindend

over een belangrijk
onderwerp waarbij
voor

de

hiervan

werkt

nauw

samen

met

de

internationale

secretaris. Bij officiële bijeenkomsten of bij het

aanpak

aangaan van overeenkomsten zal de president

in

de

KIMO vertegenwoordigen. Het internationale

diverse

landen,

secretariaat vertegenwoordigt haar leden op

bij de EU en in-

internationaal Europees niveau. Zo is KIMO in

ternationale

or-

Europa vertegenwoordigd in de OSPAR, HELCOM,

ganisaties wordt

EMS, het IMO, bij de ministersconferentie van de

gelobbyd. Denk

Noordzee. Tijdens de AGM van 2015 is de heer R.

bijvoorbeeld aan

G. te Beest gekozen tot vicevoorzitter.

vervuiling

zoals

door nucleaire in-

Het

stallaties,

internationale

secretariaat

organiseert

paraf-

daarnaast jaarlijks de bestuursvergaderingen, de

fine, of ballonnen.

algemene ledenvergadering en het coördinatoren

De voorzitter (“pre-

overleg. Zij bereidt in samenwerking met de

sident”) van KIMO

landelijke

coördinatoren

de

internationale
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vergaderingen en resoluties voor. Naast fysieke

besproken. Op de AGM van 2014 te Denemarken

KIMO vergaderingen vinden steeds meer overleggen

is besloten om een document op te stellen waarop

via Skype of Webex plaats. De voorzitter van KIMO

de leden kunnen inschrijven die het internationale

Nederland en België en een bestuurslid uit België

secretariaat willen huisvesten. Dit is gebeurd en de

participeren in het dagelijks bestuur van KIMO

keuze is gevallen op de Shetland Island Council in

internationaal.

Schotland.

Het dagelijks bestuur van KIMO heeft dit jaar haar
vergadering gehouden op de Orkney-eilanden
waar tevens de AGM en het coördinatoren overleg
plaatsvond. Ook heeft er een overleg plaatsgevonden
in Londen met een aantal bestuursleden. Dit jaar
is tijdens de verschillende bestuursvergaderingen
de plaatsing van het internationale secretariaat

6
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2.2 KIMO Nederland en België
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 37 gemeenten met
belangen op de Noordzee lid van zijn. Leden van deze vereniging zijn Nederlandse en Belgische
kust gerelateerde gemeenten met gemeenschappelijke belangen op en aan de Noordzee en
in de kustwateren. Afgelopen jaar hebben we Castricum als nieuw lid mogen verwelkomen
waarmee de hele Nederlandse Noordzeekust nu bij KIMO is aangesloten.
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

Hieraan wordt vorm gegeven door:

•
•

lokale

overheden

te

informeren

over

verontreinigingen en schoonmaakacties;
een voorbeeldfunctie te vervullen door

van recreatie, havens, natuur en toerisme.

eigen inzet voor de verbetering van het

Het dagelijks bestuur heeft in 2015 drie keer

milieu van de Noordzee en kustwateren;

vergaderd en het algemene bestuur twee keer.
Doelstellingen

van

de

KIMO

•
•

het stimuleren van een evenwichtig en
duurzaam toeristen- en kustbeleid;
nationaal en internationaal invloed uit
te oefenen op beleidsontwikkeling en

organisatie zijn:

-uitvoering voor zover dat de doelstellingen
1. het

opruimen

van

verontreinigingen

bestaande
in

de

•

van KIMO raakt;
gezamenlijk actie te ondernemen tegen

noordelijke zeeën en kustwateren,

plannen die het biologisch en ecologisch

het

evenwicht in de noordelijke zeeën en

voorkomen

van

nieuwe

vervuilingen en het werken aan
het behoud van de zeeën en
kustwateren

om

deze

in

een

goede staat door te geven aan

•
•

3. kustverdediging in relatie tot de
economische ontwikkelingen en

het

organiseren

van

conferenties

en

studiedagen;
projecten uit te voeren die passen in het
kader van de doelstellingen van KIMO

toekomstige generaties;
2. duurzaam kust- en toeristenbeleid;

kustwateren kunnen verstoren;

•
•

Nederland en België;
afstemming en samenwerking met andere
KIMO organisaties in Europa;
bezoeken aan de Europese Commissie in
Brussel voor overleggen en tenders.

de zeespiegelrijzing;
4. veiligheid aan de kust.
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3. Het bestuur van
KIMO Nederland en België
3.1 Algemeen bestuur
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 37 aangesloten gemeenten een zetel.

3.2 Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van KIMO Nederland en België bestaat uit tien leden verdeelt over de Nederlandse en
Belgische kust. De samenstelling van het dagelijks bestuur is:

De heer R.G. te Beest
wethouder Velsen,
voorzitter KIMO Nederland
en België,
vicevoorzitter
KIMO internationaal

De heer W.R. Sluiter

De heer J. Rijpstra

Mevrouw J. van Dongen

burgemeester Noordwijk,
vice voorzitter
KIMO Nederland
en België

wethouder Den Helder,
lid dagelijks bestuur KIMO
Nederland en België

De heer A. de Hoop
burgemeester Ameland,
lid dagelijks bestuur KIMO
Nederland en België,
Voormalig voorzitter KIMO
internationaal
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burgemeester Harlingen,
lid dagelijks bestuur KIMO
Nederland en België

Mevrouw M. van Dijk
wethouder Heemskerk,
lid dagelijks bestuur KIMO
Nederland en België
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De heer J. C. Knape
wethouder Katwijk, lid
dagelijksbestuur 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

De heer T. Germonpré

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

schepen Oostende,
lid dagelijks bestuur KIMO
Nederland en België

3.3 Ambassadeurs
KIMO Nederland en België heeft in 2011 twee ambassadeurs benoemd die ook in 2015 actief waren:
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.

3.4 Ambtelijke contactpersonen
Iedere aangesloten gemeente heeft een contactpersoon voor de KIMO organisatie. Contacten over projectafstemming verloopt in de regel via hen. De contactpersonen komen twee keer per jaar bijeen tijdens het
ambtelijk overleg, eenmaal in het voorjaar en gelijktijdig met de algemene bestuursvergadering in het
najaar.
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3.5 Secretariaat
De uitvoering van de taken berust bij het secretariaat
van KIMO Nederland en België. Het secretariaat
verzorgt

de

voorbereiding

en

verslaglegging

van de vergaderingen van het DB en AB, en
onderhoudt de contacten met de gemeenten. Ook

De heer B. Veerman
oud secretaris KIMO
Nederland en België,
coördinator
KIMO internationaal

voert het projecten uit, doet het de communicatie
en verzorgt de representatie en lobbyactiviteiten
op regionaal, nationaal en Europees niveau in
Brussel. Eveneens onderhoudt het contact met
KIMO Internationaal en bereidt het met de andere
nationale secretariaten resoluties en internationale
activiteiten voor.

De heer M. Mannaart
secretaris KIMO
Nederland en België,
coördinator
KIMO internationaal

Het secretariaat bestaat uit drie personen waarvan
twee fulltime. In het jaar 2015 heeft er een wisseling
van de wacht plaatsgevonden. De oud secretaris dhr.
Veerman heeft na 15 jaar zijn taken overgedragen
aan dhr. Mannaart. Dhr. Mannaart is daarmee
sinds november de nieuwe secretaris van KIMO
Nederland en België. Wij danken dhr. Veerman
die op 31 december met pensioen is gegaan voor
zijn tomeloze inzet en de stevige fundering die hij
KIMO gegeven heeft. De heer Veerman krijgt in
februari 2016 een afscheidssymposium.
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administratief medewerker
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4. Projecten
4.1 Fishing for Litter
Het Fishing for Litter project is één van de oudste en meest succesvolle projecten van zowel
KIMO Nederland en België als KIMO Internationaal. Het project draait al meer dan 14 jaar en
is overgenomen door de andere leden van het internationale KIMO netwerk.
Voor het Fishing for Litter project wordt het afval

Nederland en België de gegevens in een rapport

dat vissers in hun netten aantreffen mee terug

vastgelegd en aan het Ministerie van Infrastructuur

genomen naar land. Daar word het ingenomen,

en Milieu aangeboden. In Europa staat het Fishing

afgevoerd, gemonitord en verwerkt. Voor de

for Litter project ieder jaar vast op de agenda van

opslag van dit afval op het schip nemen de

de Oslo-Parijs conventie (OSPAR) en de Helsinki

vissers big bags mee aan boord. Bij terugkomst

Commission (HELCOM). Hierdoor brengt de KIMO

in de haven, plaatsen de vissers – die belangeloos

organisatie de problematiek van de vervuiling

meedoen – de big-bag op de kade vanwaar het

van de zeeën en oceanen stelselmatig onder de

door afvalinzamelaars wordt verwijderd. Op deze

aandacht van de verschillende overheden in Europa.

manier is in de afgelopen tien jaar meer dan

In de OSPAR is door de lidstaten aandacht gevraagd

2.500.000 kg afval uit de Noordzee verwijderd

voor afval in relatie tot dit project en is Fishing for

en wordt voorkomen, dat steeds hetzelfde vuil

Litter opgenomen als actie in het Regional Action

door vissers wordt opgevist of op de stranden

Plan. Het vervolg hierop is dat KIMO Nederland

aanspoelt. Zes keer per jaar wordt het zwerfafval

en België overleg voert om voor alle havens het

vanuit verschillende havens gemonitord. Op deze

Fishing for Litter project te gaan uitvoeren.

wijze wordt inzicht verkregen in het soort afval en
de herkomst ervan. Jaarlijks worden door KIMO

11
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4.2 CleanSea
Het CleanSea project is een Europees onderzoeksprogramma naar de verontreiniging van
zeeën en oceanen door zwerfvuil. Het project loopt sinds 2013 en was in 2015 in zijn laatste
fase. De afronding van het project zal begin 2016 plaatsvinden. KIMO werkte voor CleanSea
samen met 16 andere partners onder leiding van het Instituut voor Milieuvraagstukken van
de Vrije Universiteit (IVM VU).
De deelnemers in het CleanSea project zijn geves-

•

het presenteren van kosteneffectieve beheers-

tigd in 11 lidstaten en bestaan uit 4 universiteiten,

maatregelen en beleidsopties om de doelen

5 onderzoeksinstellingen, 6 MKB organisaties, 1

van de KRM en andere internationale doelen

NGO en KIMO Nederland en België als netwerk van

omtrent bestrijding van afval in zee te halen.

kustgemeenschappen.
Het doel van het project is om lidstaten en andere

KIMO werd gevraagd deel te nemen aan het project

’stakeholders’ kennis en methoden aan te reiken

vanwege de kennis die de organisatie heeft op het

om de oorzaken en gevolgen van afval in zee be-

gebied van zeevervuiling. De belangrijkste bijdrage

ter te kunnen vaststellen en aanpakken. Dit zodat

van KIMO aan het onderzoek is de aanlevering van

wordt bijgedragen aan een schone zee, vrij van

gegevens over afval in zee. Hiervoor hebben een

schadelijke hoeveelheden afval. Het project formu-

tiental schepen die met KIMO samenwerken voor

leert daartoe opties voor beleid. De resultaten van

Fishing for Litter uitgebreide logboeken bij gehou-

het CleanSea project zijn met name relevant voor:

den van datum, tijd en locatie van hun visactivitei-

•

ten en welke big bags waar zijn gevuld. Deze big
het bieden van een uitgebreide karakterisering

bags zijn grondig gemonitord en geanalyseerd om

en analyse van het afvalprobleem

inzicht te verschaffen in de samenstelling, versprei-

(biologisch, chemisch, sociaaleconomisch, wet-

ding en beweging van zwerfafval in zee.

gevings- 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,

12
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4.3 Green Deal Visserij

Visserij voor een Schone Zee

De kennis die is opgedaan met het CleanSea project en onze jarenlange ervaring met Fishing
for Litter hebben de basis gevormd voor de Green Deal Visserij voor een Schone Zee. In
deze Green Deal, getekend op 20 November 2014, werkt KIMO samen met (en in opdracht
van) Rijkswaterstaat, de visserijsector, havenbedrijven, afvalverwerkers en een aantal
milieuorganisaties.
Na het eerste jaar kunnen we stellen dat deze

in te voeren. De belangrijkste onderverdeling

Green Deal goed van start is gegaan. Samen met

van afvalstromen op visserijschepen zijn het

onze partners werken we aan een gerichte aanpak

huishoudelijk afval, Fishing for Litter afval en

van de afvalstromen op visserijschepen, daarnaast

bedrijfsafval. Onder deze laatste valt onder andere

proberen we deze aanpak zo breed mogelijk

verfmateriaal, scheepsnetten en netpluis.

Het is wel Pluis
Een deelproject van de Green Deal Visserij voor een
Schone Zee is de aanpak van vispluis. Vispluis is een
plastic vezel die aan visnetten zit om de ergste slijtage,
veroorzaakt door contact met de zeebodem, tegen te
gaan. Het pluis slijt echter wel van de netten af en komt
daardoor in zee. Daarnaast komt overig pluis of pluis dat
vervangen wordt regelmatig in zee terecht. Om vissers te
stimuleren dit pluis toch mee terug te nemen is in 2015
een pilot uitgevoerd waarbij een subsidie beschikbaar
was voor het teruggebrachte pluis. Dit was geen groot
bedrag, maar werd door de vissers overgemaakt aan de
KNRM. Hierdoor ontstond een motivatie onder de vissers
om zich hiervoor in te zetten. Aangezien zij zoveel tijd
op zee doorbrengen dragen ze de KNRM een warm hart
toe.

Huisvuil
Er is onder de vigeur van de Green Deal Visserij

vissersschepen kan worden opgeslagen. Deze proef

ook een project uitgevoerd om te onderzoeken

met twee schepen was een succes en mogelijkheden

of huisvuil op een goede wijze aan boord van

voor een vervolgproject worden onderzocht.

13
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4.4 Green Deal Schone Stranden

Schone Stranden

De Green Deal Schone Stranden is op 20 november 2014 door 35 partners ondertekend en
eind 2015 hebben zich nog drie partijen aangesloten. Na de ondertekening van de Green
Deal is een regiegroep opgericht. De groep bestaat uit vertegenwoordigers van het Ministerie
van Infrastructuur en Milieu, Nederland Schoon, Stichting De Noordzee, Stichting Keurmerk
Milieu, Veiligheid en Kwaliteit, Strand Nederland en KIMO Nederland en België.
Veel KIMO lid gemeenten doen mee en ook parti-

reiken van handvatten in de vorm van goed lopen-

cipeert KIMO Nederland en België als netwerk van

de projecten en ideeën. Daarnaast draagt KIMO

kustgemeenten zelf mee in het project en voert te-

de verantwoordelijkheid voor het kennisbeheer en

vens het secretariaat. Naast de verschillende over-

de monitoring van de Green Deal. Acties die ver-

heden zijn de Stichting de Noordzee, Stichting Ne-

der zijn ontplooid zijn het beschikbaar maken van

derland Schoon en Stichting KMVK aangesloten.

materiaal voor vrijwillige schoonmaakacties. Ook

Als vertegenwoordiger van de strandexploitanten

de plaatsing van afvalbakken en inzamelbakken

is de overkoepelende organisatie Strand Nederland

voor zwerfvuil. Daarnaast is er sterk ingezet op ge-

actief evenals de stichtingen Strandexploitatie Ban-

dragsverandering, zowel door borden en reclame-

jaardstrand, Strandexploitatie Noordkop, Strandex-

campagnes als door het uitdelen van strand afval-

ploitatie Veere en Strandexploitatie Wijk aan Zee.

zakjes. Deze worden door strandpaviljoenhouders

Van de kant van de strandgebruikers hebben de

verspreid onder het strandbezoek zodat deze hun

Hengelsport Federatie Sportvisserij MidWest Ne-

afval ergens kunnen bewaren tot het moment dat

derland, de Surfriders foundation en NFN de Green

ze het strand af gaan. Verder is er intensief aan-

Deal ondertekend.

dacht besteed aan vervuiling in de vorm van sigarettenpeuken

bewustwordingscampagnes,

peukenpalen, droppits en zakasbakken. Mocht uw

een consistent schoner strand en een groeiend be-

gemeente ook willen deelnemen aan de Green Deal

wustzijn van strandgebruikers. Doelen zijn:

Schone Stranden neem dan contact met ons op.

•
•
•
•
•
•

Beheer en Kennisdeling
Monitoring
Vrijwilligers faciliteren
Gedragsbeïnvloeding strandbezoeker
Aanpak peuken
Green Key certificering stimuleren

In het kader van de Green Deal Schone Stranden is
er in 2015 door de verschillende partners veel werk
verzet. KIMO heeft hierin vooral een verbindende
rol gehad tussen verschillende partijen en het aan-

14
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Juttersgeluk
Eén

van

de

projecten

heeft

bij de oplossing van een groot maatschappelijk

samengewerkt en nu ook onder de paraplu van

probleem, kunnen zij toch participeren in de

de Green Deal valt is Expeditie Juttersgeluk van

samenleving. De deelnemers wisten daarbij in korte

Stichting

Juttersgeluk

tijd vaak een hele berg afval bij elkaar te jutten.

begon de ochtend van 22 april 2015 op het strand

Door de proactieve en positieve samenwerking van

van Wassenaar en deed in estafette zes gemeenten

de deelnemende gemeenten kon de actie kosteloos

aan: Katwijk, Noordwijk, Zandvoort, Bloemendaal

aan de deelnemers worden aangeboden die de

en eindigde de middag van 24 april 2015 op het

dag begonnen met een kop koffie en een gebakje.

strand van Velsen waar KIMO voorzitter dhr. R.G. te

Door velen van hen werd de dag omschreven als het

Beest de expeditie afsloot.

leukste uitstapje van het jaar door de combinatie

Juttersgeluk.

waarin

Expeditie

KIMO

van zon, zee en een nuttige bijdrage aan ons
De expedities werden elk in een strandpaviljoen

milieu. Ook door de gemeenten werd erg positief

door de lokale wethouder geopend. Daarna gingen

gereageerd en voor 2016 zal de expeditie dan ook

mensen die (tijdelijk) minder goed meekomen in

verder worden opgeschaald. Mocht uw gemeente

de maatschappij vanuit lokale zorginstanties het

geïnteresseerd zijn in deelname neem dan contact

strand op om een stuk strand schoon te maken.

op met ons secretariaat.

Door de mensen op deze manier te betrekken
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4.5 Vuilspuien
Waar de bovengenoemde projecten zich richten op
de vervuiling in zee en op de stranden is bij dit project
gekozen voor één van de belangrijkste aanvoerroutes van
vervuiling in de zeeën, onze waterwegen. Met het project
Vuilspuien wordt gepoogd een indicatie te geven van de
hoeveelheid afval die via onze waterwegen de zee bereikt.
Om hier een idee van te krijgen is in het Noordzeekanaal
bij de spuisluizen van IJmuiden een net geplaatst dat
het afval moest opvangen. Daarnaast zijn twee stukken
oever van 10 meter vier keer gemonitord door een groep
leerlingen van het Maritiem College IJmuiden. Het afval
dat tijdens deze monitoring is verzameld zal begin 2016
worden geanalyseerd en verwerkt.
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5. Communicatie
5.1 Tentoonstelling
Eén van de mediums die KIMO gebruikt om mensen voor te lichten over de afvalproblematiek
in zee en op de stranden is onze reizende tentoonstelling. De tentoonstelling heeft in 2015 in
Terneuzen, Vlieland, De Marne, Katwijk en in Ouddorp gestaan.
Tijdens de periode waar de tentoonstelling staat

In 2015 zijn daar de volgende thema’s aan

worden er rondleidingen, verschillende lezingen, en

toegevoegd:

bijeenkomsten georganiseerd door de organisatie.
Voor de kinderen worden er workshops, lessen

1. Het verlies van containers op zee.

en ook rondleidingen door de tentoonstelling

2. Het CleanSea project

georganiseerd. KIMO heeft de tentoonstelling

3. Het Vuilspuien project

uitgebreid en zijn in de tentoonstelling thema’s

4. Recycling van afval.

aangebracht zodat er meer systeem en dynamiek is.
Uit de inmiddels opgedane ervaringen rond de
De Tentoonstelling omvat de volgende vaste

tentoonstelling vindt KIMO Nederland en België

thema’s:

het, het beste om de tentoonstelling voor minimaal
3 maanden op een locatie te plaatsen. Voor de

1. Fishing for Litter

tentoonstelling is 80m2 vrije ruimte nodig. Mocht

2. De Green Deal Visserij voor een Schone Zee en

uw gemeente interesse hebben in het huisvesten

de Green Deal Schone Stranden.
3. De Kaderrichtlijn Mariene strategie.

van de tentoonstelling neem dan contact met ons
op.

4. Het gebruik en verbruik van lood door
sportvissers op de Noordzee. Hiervoor is een
vitrinekast toegevoegd met voorbeelden van
types lood met uitlegborden.
5. Het thema Klaslokaal wordt door
middel van voorbeelden met een
groot uitlegbord toegelicht.
6. Het project rond het
onderzoek naar de Noorse
stormvogel en de vervuiling
van de zeeën van IMARES
is voorzien van een
vitrinekast.
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5.2 Symposium “Kracht van de Zee”
In 2015 heeft KIMO een symposium georganiseerd.
Tijdens dit symposium dat plaatsvond in strandpaviljoen Club Zand op 8 oktober 2015 is de gemeente
Castricum in onze gelederen middels interessante
presentaties ontvangen.

5.3 Vis- en havenfestivals
In 2015 is wederom door KIMO Nederland en Bel-

zeeën maar ook de acties die worden uitgevoerd

gië op verschillende haven- en visfestivals de doel-

om de zeeën weer schoon te krijgen. Voor kinde-

stellingen en de projecten die uitgevoerd worden

ren is er een kleurwedstrijd waaraan leuke prijzen

toegelicht. In de regel gebeurt dit door een markt-

zijn verbonden. In 2015 zijn markten bezocht op de

kraam in te richten met folders en documentatie.

Brouwersdam, Zoutkamp, Stellendam en Den Oe-

Bezoekers aan de marktkraam worden op deze

ver.

wijze betrokken bij niet alleen de vervuiling van de
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6. Belangenbehartiging
6.1 Nationaal
KIMO Nederland en België is vertegenwoordigd in

uitgenodigd en deze worden indien mogelijk

de Green Deals: Schone Stranden en Visserij voor

bezocht, denk bijvoorbeeld aan overleg over

een Schone Zee en doet mee aan de overleggen en

Havenontvangstinstallaties in Nederland en overleg

strategiebepaling. Ook zijn wij ondertekenaars van

met de Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij

het Kunststofketenakkoord. Hiernaast zijn er vaak

(OVAM) in België.

andere nationale overleggen waarvoor we worden

6.2 Internationaal
Europese Organisaties in Brussel

Commissie

Na een korte opstartperiode eind 2014, is in 2015

Bij een dergelijke

verder gegaan met het leggen van contacten

intergroup

met partijen die zowel voor ons ontwikkelingen

makkelijk contact

kunnen signaleren als waar

wor-den

zou

kunnen

worden

mee samengewerkt

richting

kan

gelegd

Europese

met leden van het

Commissie. Dit betreffen o.a.: de G4, het Huis van

Europarlement,

de Nederlandse Provincies (HvNP), de Permanente

leden

Vertegenwoordiging

Europese

van

het

de

bij.

Koninkrijk

der

van

de

Commissie

en

vertegenwoordigers

Nederlanden in Brussel, Conferentie van de Perifere

van diverse belangenorganisaties. Er zijn twee

Maritieme Regio’s (CPMR) en diens Commissie voor

adviesorganen van de Europese Unie/Commissie:

de Noordzee (NSC)).

het Economisch en Sociaal Comité en het Comité
van de Regio’s. Deze laatste kan voor KIMO

Europese Commissie

van belang

Ook de Europese Commissie zelf is door ons

(resoluties) op de agenda van de EU te krijgen.

benaderd. Er zijn besprekingen gevoerd met drie

Deze is daarom bezocht en er is een bespreking met

uitvoerende organen (Directoraten-Generaal) van

een vertegenwoordiger gevoerd.

zijn om land overstijgende zaken

de Commissie: DG Environment (milieu), DG Mare
(zeezaken), DG Move (transport). Ook is gesproken

De uitkomsten van deze activiteiten zijn o.a.

met DG Innovation. Er zijn diverse conferenties

naast een vergroting van naamsbekendheid, dat

bezocht, we gaven een presentatie tijdens de

KIMO wordt uitgenodigd om deel te nemen aan

Groene Week over Fishing for Litter en namen

de adviesgroep over Haven-ontvangstinstallaties

deel aan een paneldiscussie tijdens de conferentie

van het Europees Duurzame Scheepvaart Forum.

“Ocean of Tomorrow”. Ook woonden we de

Hiermee adviseren wij over de aan te passen

openingsconferentie van de “Intergroup Seas,

Richtlijn Havenontvangstinstallaties en hebben

Rivers, Islands & Coastal Areas” van de Europese

daarmee direct invloed in Brussel.
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