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Dhr. Veerman

De voorzitter leidt het onderwerp kort in en geeft het woord aan de heer Veerman
voor een presentatie over KIMO.
De heer Veerman gaat in op de doelstelling van KIMO en vertelt welke landen
verbonden zijn aan het KIMO. KIMO werkt aan de gevolgen van ongelukken op zee,
milieuschade door vervuiling en lozing van afval. Dumpplaatsen van munitie op de
zeebodem zijn gelokaliseerd. KIMO kan de vervuiling zelf niet opruimen maar zorgt
dat de problemen wel op de agenda blijven in Europees verband. KIMO wordt
gefinancierd door verschillende organisaties. Voor het project “fishing for litter” zijn
zelf sponsoren gevonden. De contributie voor de gemeenten is afhankelijk van de
grootte van de gemeente.
Op de vraag waarom er niet meer aandacht is voor de werkzaamheden van KIMO in
het jaarverslag geeft de portefeuillehouder aan dat dit geen activiteit van Velsen zelf
is. Voor meer informatie verwijst de portefeuillehouder naar het jaarverslag van de
Milieudienst.
Het belang voor de gemeente Velsen komt nadrukkelijk aan bod. Ook voor het
stimuleren van walstroom zijn gesprekken gaande met KIMO, de Milieudienst en
Zeehaven IJmuiden. De heer Veerman gaat in op de vraag van de heer Buist (fractie
SP) over bewustwording van de problematiek bij de jeugd. Er worden scholen op alle
niveaus betrokken bij veel projecten.
De heer Veerman geeft een toelichting over de werkwijze van KIMO
België/Nederland en KIMO Internationaal. Via resoluties kunnen nationale
onderwerpen worden aangedragen bij KIMO Internationaal waardoor ook
internationaal zaken op de agenda komen en blijven. De heer Veerman is tevreden
met het budget, hiervan wordt een bijdrage betaald aan KIMO Internationaal maar
ook kan hiervan ondersteuning ingehuurd worden.

De portefeuillehouder voegt hieraan toe dat de apparaatskosten worden gedekt door
de deelnemende gemeenten. De projecten worden bekostigd door sponsoren en
subsidies.
De heer Veerman schetst een beeld van de komende activiteiten. Op de vraag of er
inbreng vanuit de gemeenteraden gegeven kan worden zegt de heer Veerman dat
deze mogelijkheid aanwezig is. Door inbreng vanuit de gemeenteraad van Zandvoort
zijn bijvoorbeeld de windmolens op zee op de agenda gezet.
De heer Bal (fractie LGV) vraagt naar de benodigde rapporten van derden. De heer
Veerman geeft aan dat zij over de meeste rapporten kunnen beschikken. Door de
manier van werken van KIMO wordt deze openheid bevorderd.
De portefeuillehouder geeft aan dat dankzij de schakel KIMO met de Milieudienst
zaken aan de orde kunnen komen, waarbij ook de raad zaken kan aandragen. De
heer Bal ziet wel dat er conflicterende belangen kunnen spelen en wil graag een
discussie hierover.
De heer Veerman vervolgt de presentatie en geeft een toelichting over de
verschillende soorten afval dat gevonden wordt. Er wordt maar een fractie van het
aanwezige afval verzameld maar door lobbywerk wordt getracht meer grip op de
vervuiling te krijgen. Ook zijn gesprekken gaande over de nog bestaande
riooloverstort in verschillende plaatsen. Dit is een aflopende zaak.
Verschillende fracties geven aan dat zij het werk van KIMO zeer waarderen en
danken de heer Veerman voor de goede presentatie.
De voorzitter sluit de vergadering.

