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ONDER EMBARGO TOT WOENSDAG 5 JULI 15.00 uur!
Zeven groene en duurzame kustbestemmingen
bekroond met nieuwe QualityCoast Award
Renesse, 5 juli 2017. Zeven Nederlandse kustgemeenten zijn vandaag met een
QualityCoast Award voor groen en duurzaam toerisme bekroond. Goeree-Overflakkee en
Westvoorne zijn de eerste Nederlandse kustgemeenten die een Platina QualityCoast
Award ontvingen. Goud was er voor Schouwen-Duiveland, Ameland, Veere, Katwijk en
Wassenaar. Hiermee hebben de twee laatstgenoemde gemeenten een mooie sprong
voorwaarts gemaakt van Zilver naar Goud. De wethouders van deze kustgemeenten
ontvingen de QualityCoast Award tijdens de afsluiting van Green Destinations Day 2017
over het groener en duurzamer maken van Nederlandse bestemmingen. Tijdens de
slotceremonie aan het strand van Renesse hesen zij hun nieuwe vlag in de top van de
mast.
Aandacht voor natuur en milieu is een gemeenschappelijk kenmerk van deze kustgemeenten. Echter
ontvangen de gemeenten hun awards vanwege specifieke uitzonderlijke prestaties op het gebied
van duurzaamheid. Zo heeft Veere in haar duurzaamheidsplan een specifieke ‘Route’ voor Duurzame
recreatie en toerisme, en de gemeente Schouwen-Duiveland heeft duurzaamheid organisatorisch
binnen alle werkvelden zowel in beleid als uitvoering goed op orde. Daarnaast geeft de Zeeuwse
gemeente actief prioriteit aan de bescherming van zijn cultureel erfgoed. Goeree heeft sterk ingezet
op het strikt scheiden van toeristische gebieden van dorpskernen om zo de leefbaarheid te
behouden. Westvoorne heeft bijvoorbeeld een ‘Fieldlab voor de Green Economy en in Wassenaar
wordt binnen een klimaatprogramma aan energieverbruik, CO2 uitstoot en het opwekken van
duurzame energie gewerkt. Katwijk plant vanaf 2020 100% duurzaam in te kopen en tot slot
doorloopt Ameland versneld de energietransitie en wil in 2020 al energie-onafhankelijk zijn.
Dit is slechts een greep uit de onderzochte prestaties; een overzicht van de specifieke scores en
prestaties is te raadplegen via www.qualitycoast.info/?page_id=683
De Groene Vakantiekaart
Green Destinations Day was naast de uitreiking van de Awards interessant voor elke gemeente en
zijn recreatiebedrijven. Onder het motto: “Een groene topbestemming worden gemeenten samen
met hun ondernemers en inwoners’’ is er De Groene Vakantie Kaart gelanceerd. Duurzaamheid
wordt namelijk steeds belangrijker voor de consument. Wereldwijd, maar ook in Nederland. De
Groene Vakantiekaart laat alleen die bestemmingen, bedrijven en producten zien waar de

consument verzekerd is van de hoogste kwaliteit. "Een soort Google Maps, maar dan gevuld met
plaatsen, bedrijven en producten die geen schade toebrengen aan de natuur, mens en dier.” Zo gaf
Green Destinations deze dag het startsignaal voor de bouw van de kaart.
Green Solutions Platform
Ook is vandaag het Green Solutions Platform voor het eerst gepresenteerd. Dit groene
bedrijvenplatform is een ontmoetingsplaats tussen gemeenten, recreatiesector en innovatie, met
bedrijven die de meest uiteenlopende duurzame oplossingen bieden. Op Green Destinations Day
presenteerde en demonstreerde deze bedrijven hun innovatieve groene oplossingen. Hiermee
willen zij gemeenten en hun bedrijven verder helpen om (nog) duurzamer te presteren.

Over QualityCoast
QualityCoast is een certificeringsprogramma van de Stichting Green Destinations en werd
ontwikkeld met steun van de Europese Unie. Doel van het programma is om kustgemeenten
duurzamer en milieuvriendelijker te maken en om inspanningen van gemeenten en bedrijfsleven te
belonen. QualityCoast bestemmingen worden elke 2 jaar opnieuw beoordeeld op de
eerdergenoemde thema’s en aan de hand van 100 criteria en even zoveel prestatie-indicatoren.
Deze criteria en indicatoren komen overeen met en voldoen aan de wereldwijde standaard voor
duurzame bestemmingen van het VN orgaan ‘Global Sustainable Tourism Council’.
Grote reisorganisaties, zoals TUI schenken bijzondere aandacht aan de QualityCoast bestemmingen
in hun vakantiebrochures en houden er ook rekening mee bij de selectie van hun
vakantiebestemmingen. Ook ‘groene’ booking sites zoals www.bookdifferent.com gebruiken de
QualityCoast scores om consumenten te informeren over de duurzaamheid van hun bestemming.

NOOT voor de REDACTIE:
Meer informatie www.qualitycoast.info
Contact: Albert Salman of Hugo de Jong van het QualityCoast secretariaat in Nederland:
secretariat@qualitycoast.info of events@greendestinations.org
Bellen kan ook naar Freddy van de Brugge, tel: 06 54 717 543
Organisatoren: Stichting Green Destinations (QualityCoast-programma)
Gemeente Schouwen-Duiveland

