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Wat is de Blauwe Vlag?

Waarom de Blauwe Vlag?

De Blauwe Vlag is een internationale milieuonderscheiding, die jaarlijks wordt toegekend
aan binnenstranden en jachthavens. De Blauwe
Vlag is een erkenning voor de inspanningen die
het binnenstrand of de jachthaven levert op het
vlak van milieu- en duurzaamheidsmanagement,
veiligheid, waterkwaliteit, bewustmaking, educatie
en afvalpreventie en -sortering. Het Blauwe Vlag
programma kent wereldwijd ruim 4.500 deelnemers
in meer dan 50 landen. In de provincie Gelderland
zijn inmiddels 16 jachthavens en 2 binnenstranden
gecertificeerd.

•

Zorgt voor blijvende betrokkenheid van
overheden, ondernemers en recreanten bij de
zorg voor schoon en veilig water, mooie natuur
en een gezond milieu

•

Helpt verduurzaming, kwaliteit en veiligheid
concreet te maken

•

Hulpmiddel om medewerkers te betrekken bij
het duurzaamheid- en veiligheidsbeleid

•

Voor de toerist is de Blauwe Vlag internationaal
het herkenning- en kwaliteitssymbool voor
schone stranden met goede waterkwaliteit en
veilige en schone jachthavens

Subsidie en proces
De provincie Gelderland stelt subsidie beschikbaar om Gelderse jachthavens en binnenstranden actief te
ondersteunen bij het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Deze ondersteuning bestaat uit een kostenloze
0-meting en vrijwillige deelname aan georganiseerde informatiebijeenkomsten. Daarnaast ontvangt de
deelnemer 50% korting op de deelnamekosten van de Blauwe Vlag voor het eerste jaar. De bedrijven van
deelnemers worden individueel bezocht door de stichting KMVK om de huidige situatie op te nemen (de
0-meting). Hieruit volgt een actielijst. Deze lijst dient als leidraad om te voldoen aan de criteria van de Blauwe
Vlag en wordt tijdens volgende contacten met de ondernemer besproken. De ondernemers kunnen na de
0-meting beroep doen op een “helpdesk”, waar aanvullende vragen kunnen worden gesteld. Na afronding van
de voorbereidingen meldt de deelnemer zich aan voor de formele keuring, waarna een keurmeester namens de
Blauwe Vlag het bedrijf zal bezoeken.
Interesse?

Meld uw onderneming aan op onze website
www.stichtingkmvk.nl/gelderland of neem contact op
met Laska Hurenkamp (06 - 10 65 54 99)

