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1.

Algemene informatie

Adres:

Vereniging Kust & Zee / Coastal & Marine Union (EUCC)
Breestraat 89a, 2311CK te Leiden, Nederland
Postbus 11232, 2301 EE Leiden

Telefoon :

+31.71.5122900

Fax:

+31.71.5124069

Website:

www.eucc.net

Fiscaal nummer:

804336192

Kamer van
Koophandelnummer: 40447714
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2.

Doelstelling: Visie en Missie

De Vereniging Kust & Zee is het samenwerkingsverband van de Nederlandse en Belgische
leden en lidorganisaties van de Europese Coastal & Marine Union (EUCC).
Bestuur
Ons verenigingsbestuur bestaat uit de volgende leden:
Hendrik Roelof Oosterveld – voorzitter (President)
Pierpaolo Campostrini –vervangend-voorzitter (Vice – President)
Francisco Almeida Taveira Pinto – secretaris (Secretary)
Frederik Willem van der Vegte – penningmeester (Treasurer)
Gerald Schernewski – lid (member)
Werkgebied
Ons werkgebied omvat primair het kust- en zeemilieu van Nederland en België, waarbij
inbegrepen de continentale Noordzee, de kust en de daarachter gelegen lage
kustvlakten.
Maar waar een duidelijk relatie is met andere kust- en zeegebieden buiten Nederland en
België, gaat ook daar onze aandacht naar uit.
Visie
De Vereniging Kust & Zee wil een rijke, gezonde en aantrekkelijke kust en zee voor zowel
mens als natuur realiseren, waar behoud, gebruik, beheer en ontwikkeling samengaan.
Wij richten ons hierbij op de volgende thema’s:
1. Bevordering van integrale, duurzame ontwikkeling;
2. Bevordering van het gebruik van duurzame energiebronnen ter voorkoming van
klimaatverandering en het op een adequate wijze aanpassen aan de effecten van
klimaatverandering;
3. Behoud van biodiversiteit en versterking van het functioneren van ecologische
netwerken;
4. Alle ontwikkelingen op zee en langs de kust die gericht zijn op het beschermen van
kust en zee;
5. Het creëren van bewustwording;
6. Bevorderen van samenwerking tussen overheid, wetenschap, natuurbescherming en
bedrijfsleven om onze doelstellingen te verwezenlijken.
Missie
Wij richten ons onder meer op het duurzaam gebruik en ontwikkeling van de kuststrook
en de zee. Hier maken verantwoord toerisme, duurzame visserij en het gebruik van
duurzame energiebronnen deel vanuit. Wij vragen aandacht voor veiligheid en de risico’s
van klimaatverandering en denken samen met de overige betrokkenen mee over
oplossingen. Ook werken wij aan de versterking van het landschap, de natuurlijke
verbindingen voor trekkende dieren en het cultureel erfgoed, langs de kust en op zee.
Om dit alles te bereiken zetten wij overlegstructuren op om de duurzame bescherming
en ontwikkeling van de kust en zee te realiseren. Maar ook zetten wij projecten op en
werken we mee aan onderzoek. Hierbij houden wij ontwikkelingen binnen de Europese
Unie nauwlettend in het oog en vertalen deze, indien noodzakelijk, naar voorstellen voor
Nederland en België. Wij werken niet alleen, want we kunnen onze doelstellingen alleen
bereiken door samen te werken met onze partners: onze leden en de stakeholders die
betrokken zijn bij kust en zee.
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3.

Werkwijze en thema’s

Integrale duurzame ontwikkeling
Samen met onze partners werken wij aan de duurzame ontwikkeling1 van ons
werkgebied. Wij richten ons hierbij op het gebruik en beheer van kust en zee, waarbij
ontwikkelingen gecombineerd worden met de bescherming van biodiversiteit en sociale,
historische en culturele waarden. Hierbij streven wij naar netto natuurwinst. Als
versterking van de kust noodzakelijk is, zijn wij een groot voorstander om bouwen door
en met de natuur toe te passen. Hierbij moet er een evenwicht zijn tussen economische
ontwikkeling en ecologie. Bij kustontwikkeling en –beheer, streven we de
ketenbenadering na door bij elk aspect duurzaamheid mee te laten nemen. De relatie
tussen zee en land is sterk aanwezig en werkt naar beide kanten. Deze houdt aan de
landzijde niet op bij de duinen, maar betreft: laaggelegen en door bodemdaling en
zeespiegelrijzing kwetsbare gebieden. Dit gegeven is noodzakelijk om kust en zee
duurzaam te kunnen versterken, te gebruiken en te ontwikkelen. Want het een is sterk
afhankelijk van het ander. De onderwerpen waar wij ons op het gebied van integrale
duurzame ontwikkeling op richten zijn:
a. Duurzaam gebruik van kust en zee (w.o. visserij, recreatie en toerisme);
b. Duurzaam beheer van kust en zee (w.o. kustverdediging, afval op zee);
c. Duurzame ontwikkeling van kust en zee (w.o. badplaatsen, havens, energievoorzieningen, kustuitbreiding, inclusief de ruimtelijke aspecten zoals maritieme ruimtelijke
ordening en integraal kustbeheer).
Energie en klimaat
Wij werken aan het beperken van de menselijke invloed van de klimaatverandering op de
zee en langs de kust en het stimuleren van duurzame oplossingen ter voorkoming van
klimaatverandering en het op een adequate wijze aanpassen aan de effecten van
klimaatverandering.
Biodiversiteit en ecologische netwerken
Samen met de betrokkenen werken we aan de versterking van de waarden, potenties en
dynamiek van natuurlijke kust- en zeesystemen. Belangrijk hierbij zijn voor ons:
a. Ecologische netwerken en ecosysteemdiensten vormen hiervoor het uitgangspunten;
b. Versterken van ecologische netwerken en reservaten zowel langs de kust als op zee;
c. Behoud van biodiversiteit en versterken van het functioneren van ecologische
netwerken.
Ontwikkelingen rondom kust en zee
Onze organisatie ontwikkelt, vertaalt en promoot beleidsinstrumenten ter versterking van
duurzame ontwikkeling en natuurbescherming langs de kust en op zee. Vertaling van
ontwikkelingen van beleid op EU niveau naar nationaal niveau hoort hier bij.
Bewustwording
Kust& Zee organiseert bewustwordingscampagnes voor stakeholders (w.o. overheden,
maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en burgers) over natuur- en
milieuonderwerpen met betrekking tot kust en zee. Daarnaast verstrekken wij informatie
door het uitgeven van tijdschriften en via internet. Ook verzorgen we educatie door het
opzetten van distance learning programma’s en het geven van cursussen, lezingen en
colleges.
Bevorderen van samenwerking
Wij bevorderen samenwerking tussen partijen en/of het creëren van nieuwe
samenwerkingsverbanden en/of het gezamenlijk zoeken naar oplossingen waarmee onze
doelstellingen gediend zijn.
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Duurzame ontwikkeling volgens de Brundtland definitie: “een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder
daarbij de behoeften van de toekomstige generaties in gevaar te brengen”.
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Kernwaarden
Onze kernwaarden zijn: pro-actief, meedenkend, flexibel en kritisch maar positief.

4.

Werkwijze en thema’s

4.1 Werkwijze
Onze doelen streven wij na door het creëren van bewustwording en door mee te denken
en te adviseren. Wij geloven dat meedenken op langere termijn, tot beter gedragen
oplossingen leidt dan actievoeren. De Vereniging Kust & Zee wil een intermediaire rol
vervullen tussen natuurbeschermingsorganisaties, kennisorganisaties, overheden en de
private sector. De rol die wij willen vervullen bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Ambassadeur van duurzaam gebruik, beheer en ontwikkeling van kust en zee
2. Aanjager van processen
3. Meedenkend, adviserend en de functie van denktank
4. Bewustwording creëren.
Vorm:

Wij beseffen dat de genoemde doelen breed zijn geformuleerd. Deze doelen kunnen wij niet
alleen bereiken. Wij werken daarom samen met andere organisaties en experts. Op
internationaal gebied doet onze moederorganisatie dit ook. Ons grote (internationale)
netwerk zal daarom worden ingezet voor de vervulling van onze taken. Onze organisatie is
een echte netwerkorganisatie, waar u ook aan bij kunt dragen.
4.2 Projecten
Projecten waaraan wij werken om onze doelstelling te verwezenlijken in Nederland en België
betreffen:
Een Zee zonder zwerfvuil
Zwerfvuil is een complex onderwerp. Samen met 20 Europese partners, waaronder wetenschappers,
de plastic industrie en overheden, bedenken wij mogelijke oplossingen voor dit grote probleem.
Healthy Seas, a journey from waste to wear
Via het programma Healthy Seas, a journey from waste to wear geven we verloren visnetten een
nieuwe bestemming door deze te recyclen en om te vormen tot nieuwe waardevolle producten zoals
bijvoorbeeld sokken en badkleding. Hiermee proberen we de cirkel van product naar afval terug naar
product op een positieve manier te sluiten.
Mosselwad
In dit project leggen we experimentele mosselbanken aan en onderzoeken de ontwikkeling van zich
herstellende mosselbanken.
Duurzame visserij
Wereldwijd staan zeeën en oceanen onder druk door overbevissing, bijvangst en schadelijke
vistechnieken. Als we ons visje willen blijven eten zullen we bewuste keuzes moeten maken.
Praktijkproef Bruinvis
Bruinvissen lopen het risico om verstrikt te raken in bepaalde netten. Om de kans te verkleinen heeft
Kust & Zee pingers aan vissers ter beschikking gesteld.
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QualityCoast
Dit keurmerk wordt toegekend aan badplaatsen die voldoende en eerlijke informatie bieden aan
bezoekers en werken aan verbetering.
Kust&Zee Gids
Onze jaarlijkse Gids vol informatie over kust en zee en wordt in een oplage van ca. 200.000
exemplaren uitgedeeld langs de Nederlandse kust.
Vooral Europees georiënteerde projecten behelzen:
 Administrative, organisational and technical support for the Technical Subgroups on Marine Litter
and Underwater Noise, een project voor de Europese Commissie (DG Environment).
 Removal of marine litter from Europe’s four regional seas (Marelitt)
 Marlisco, Marine Litter in Europe’s Seas – Social Awareness and Co-Responsibility

5.

Verwerving, beheer en besteding van gelden

Onze gelden bestaan uit projectsubsidies en donaties van fondsen.
Deze gelden worden beheerd binnen onze vereniging en worden vooral besteed aan
projectuitvoering, onze overhead is laag. Bij de besteding van gelden zijn onze uitgangspunten:
doelmatigheid en efficiëntie.
Kust en Zee / Coastal & Marine Union (EUCC) is zich er zeer van bewust dat zij werkt met
projectsubsidies, sponsor en ledengelden. Het beloningsbeleid is hierop afgestemd en is
maatschappelijk zeer goed te verantwoorden. Globaal volgen wij de cao Welzijn en Maatschappelijke
Dienstverlening. Een inflatiecorrectie of loonsverhoging is echter niet vanzelfsprekend. Medewerkers
van Kust en Zee krijgen geen overuren betaald, 13e maand, bonussen, auto van de zaak of dure
kerstpakketten. Ook het beloningsniveau van het management team is zeer gematigd en komt niet
boven schaal 12 uit (cao Welzijn). Bestuurders krijgen alleen een vergoeding van werkelijk gemaakte
reis- en verblijfskosten uitgekeerd.
Onze financiele verantwoording staat vermeld op:
http://www.eucc.net/en/eucc_international/index.htm
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