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Green Deal Schone Stranden

Betrokken partijen
 - Gemeente Ameland
 - Gemeente Beverwijk
 - Gemeente Bloemendaal
 - Gemeente Castricum
 - Gemeente Goeree-Overflakkee
 - Gemeente Den Haag
 - Gemeente Harlingen
 - Gemeente Heemskerk
 - Gemeente Den Helder
 - Gemeente Katwijk
 - Gemeente Noord-Beveland
 - Gemeente Schouwen-Duiveland
 - Gemeente Veere
 - Gemeente Velsen
 - Gemeente Vlissingen
 - Gemeente Westland
 - Gemeente Westvoorne
 - Gemeente Zandvoort
 - Complete Dienstverlening BV (Strand Nederland)
 - Stichting Nederland Schoon 
 - Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit (Stichting KMVK)
 - Stichting De Noordzee
 - KIMO Nederland en België
 - Stichting Strandexploitatie Noordkop
 - Strandexploitatie Banjaardstrand 
 - Stichting Strandexploitatie Veere
 - Vereniging van strandexploitanten Wijk aan Zee
 - Mevrouw Simone Bontenbal 
 - Stichting SFE Chapter Holland (Surfriders Foundation)
 - Japan Tobacco International (JTI) 
 - Hengelsportfederatie Sportvisserij MidWest Nederland
 - Sea First Foundation
 - NFN Belangenorganisatie voor naaktrecreanten (NFN)
 - Rijksoverheid

Beschrijving initiatief
Een groot aantal Nederlandse kustgemeenten en belangenorganisaties hebben zich verenigd in de Green 
Deal Schone Stranden. Gezamenlijk willen zij het afvalgedrag van strandbezoekers positief beïnvloeden 
zodat er in 2020 minder zwerfafval achterblijft op de Nederlandse Noordzeestranden. Om dat te bereiken 
willen partijen goed afvalgedrag van strandbezoekers stimuleren en nodigen zij andere kustgemeenten, 
organisaties en bedrijven uit om deel te nemen aan deze Green Deal.

Om het gedrag van bezoekers te beïnvloeden zetten de partijen diverse middelen in. Voorbeelden zijn: 
inzetten van vrijwilligers en medewerkers vanuit de Wet sociale werkvoorziening, stickeracties, deelname aan 
de campagne ‘Laat je peuk niet alleen’ en beïnvloeding van wenselijk afvalgedrag via social media en zichtbare 
opruimacties. Ook worden strandhouders ondersteund bij het verkrijgen van het keurmerk Green Key.  



Resultaten
Partijen stellen in 2015 een monitoringsprogramma op om de effectiviteit van verschillende acties op het 
strand te meten. Het monitoringsprogramma wordt in 2016 operationeel. In 2017 is er duidelijkheid over de 
effecten van diverse acties.  
Einddatum: 31 december 2020

Inzet en acties partijen
Partijen:
 - zetten in op gedragsbeïnvloeding van strandbezoekers;
 - faciliteren en organiseren schoonmaakacties;
 - ondersteunen en faciliteren vrijwilligers én medewerkers van organisaties en bedrijven bij 

schoonmaakacties; 
 - plaatsen meer afvalbakken op het strand en langs toegangswegen naar het strand;
 - promoten goed afvalbeheer bij strandbezoekers;
 - pakken de overlast van sigarettenpeuken aan;
 - stimuleren Green Key certificering;
 - monitoren de effecten van verschillende acties op het strand;
 - leveren en ontsluiten de kennis en ervaring die binnen de Green Deal Schone Stranden wordt 

opgedaan;
 - promoten de ‘Schoonste strand van Nederland verkiezing’ en ondersteunen milieu-educatieve 

activiteiten.

KIMO Nederland en België:
 - is belast met de uitvoering van de Green Deal Schone Stranden; 
 - monitort de uitvoering van de vastgelegde acties;
 - spreekt elke twee jaar vervolgacties met partijen af;
 - richt binnen twee weken na ondertekening van de Green Deal een regiegroep op.

Inzet en acties Rijksoverheid
 - Het ministerie van Infrastructuur en Milieu borgt het kennisaanbod door onder andere het 

ontwikkelen en ontsluiten van een ‘menukaart’ met maatregelen en handreikingen.
 - Het ministerie van Infrastructuur en Milieu draagt actief bij aan de kennisontwikkeling.
 - De Rijksoverheid spant zich in om ook andere partijen bij de Green Deal te betrekken. 
 - De Rijksoverheid brengt de Green Deal Schone Stranden internationaal onder de aandacht.
 - Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt een jaarlijkse financiële bijdrage beschikbaar aan 

KIMO Nederland en België, ten behoeve van de centrale coördinatie, monitoring en evaluatie.
 - Het ministerie van Infrastructuur en Milieu realiseert een online platform, een site waarop iedereen 

kan zien welke partijen op welke wijze actief zijn in de Green Deal en hoe de jaaragenda Schone 
Stranden eruit ziet. 
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