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Onakenmerk

opzeggen deelname Green Deal Schone Stranden

Geachte
In 2014 heeft u samen met a.a. de het ministerie van Infrastructuur en Milieu de
Green Deal Schone Stranden ondertekend, Het doel van deze Green Deal is het
zwerfafval op de stranden verminderen zodat er minder afval in de zee komt.
Daarmee geeft deze Green Deal invulling aan de Kaderrichthjn Mariene Strategie.
In de Green Deal is o.a. afgesproken dat alle partijen die ondertekenen,
gezamenlijk het aantal sigarettenpeuken op het strand verminderen, Uw
organisatie neemt deel aan deze Green Deal met de uitvoering van een campagne
“laat je peuk niet alleen”.
In 2016 heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu aangekondigd in
een brief aan de Tweede Kamer (TK 2O152016, aanhangselnummer 2273) dat zij
van mening is dat voortzetting van deze Green Deal in de huidige vorm niet meer
acceptabel is, gelet op de huidige invulling van artikel 5.3 WHO-kaderverdrag
inzake tabaksontmoedining.
Deze brief aan de Tweede Kamer is het resultaat van een verduidelijking van
artikel 5.3 WHOKaderverdrag inzake tabaksontmoediging waarover de
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 21 september 2015
een brief heeft gestuurd aan de Tweede Kamer. Met deze verduidelijking schetst
de Staat der Nederlanden hoe dit artikel begrepen moet worden. Onder andere
wordt aangegeven dat «samenwerking met de tabakslobby in publiekactiviteiten
tegen het roken, andere publieke evenementen of activiteiten die onder de
noemer van maatschappelijk verantwoord ondernemen worden ontplooid, in strijd
zijn met artikel 5.3 WHOKaderverdrag> en dat «contacten met de tabaksindustrie
moeten worden beperkt tot uitvoeringstechnische kwesties. » De Green Deal
Schone stranden is van start gegaan voordat deze verduidelijking was gegeven.
De hierboven geschetste nieuwe inzichten leiden er echter toe dat de deelname
van uw Organisatie aan de Green Deal geen stand kan houden. Dit hebben wij
tijdens een bijeenkomst op 30 juni 2016 besproken. Uit dit gesprek volgde de
toezegging dat uw Organisatie haar deelname aan de Green Deal zou opzeggen. In
tweede instantie heeft u laten weten hiervoor een schriftelijk verzoek van het
ministerie van Infrastructuur en Milieu te willen ontvangen. Met deze brief kom ik
hieraan tegemoet
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Artikel 39 van de Green Deal Schone Stranden bepaalt dat elke partij, met
inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, deelname aan de Green
Deal schriftelijk kan opzeggen. Ik verzoek daarom uw organisatie om uw
deelname aan de Green Deal Schone Stranden op te zeggen. Deze opzegging kan
gericht worden aan KIMO Nederland en België (Postbus 325, 1940 AH Beverwijk)
aangezien zij verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze Green Deal (zie art.
34 van de Green Deal).
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