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Betreft VlzlER2030 - Een 2030-doelstellingenkader voor Vlaanderen

Geachte voorzitter,

op vrijdag 9 maart 2018 heeft de Vlaamse Regering beslist haar principiële
goedkeuring te hechten aan de nota "vlzlER2030 Een 2030-

doelstell i ngenkader voor Vlaanderen".

tvtag ik u verzoeken de bijgevoegde nota voor advies voor te leggen aan de Raad,

en het advies mee te delen binnen een termijn van 30 dagen?

Hoogachtend,

Geert Bourgeois
Minister-president van de Vlaamse Regering

Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
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Vlaamse
Regering

Vergadering van vrijdag 9 maart 2018

VR PV 20í8l9 - punt 0005

Betreft:

Visienota:'VlZl ER2030 - Een 2030=doelstellingenkader voor Vlaanderen"

Principiële goedkeuring m.h.o. op adviesaanvragen

(VR 2018 0903 DOC.0204/1 en DOC.0204|2TER)

Beslissinq :

De Vlaamse Regering beslist, met dien verstande dat deze beslissing geen enkel financieel

of budgettair engagement inhoudt:

1. haar principiële goedkeuring te hechten aan bovengenoemde visienota;

2. de minister-president van de Vlaamse Regering te gelasten over voornoemde visienota

het advies in te winnen van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV),

de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad), de Vlaamse Woonraad, de

Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed (SARO), de

Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA), de Strategische Adviesraad voor het Welzijns-,

Gezondheids- en Gezinsbeleid (SAR WGG), de Strategische Adviesraad voor

Landbouw en Visserij (SALV), de Vlaamse Ondenruijsraad (VLOR), de Strategische

Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) en de Vereniging van Vlaamse

Steden en Gemeenten (WSG), met verzoek het advies mee te delen binnen een

termijn van dertig dagen.

Mark ANDRIES,

secretaris.
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Vlaamse
Regering

DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS

BELEID EN ONROEREND ERFGOED

NOTA AAN DE VLAAMSE REGER,ING

Betreft: Ontwerp 'VlZlER2030 - Een 2030-doelstellingenkader voor
Vlaanderen'
Principiële goedkeuring

1. INHOUDELIJK

1.'I. SITUERIN.G EN EONÏEX]

ln het najaar van 2015 en in het voorjaar van 2016 verschenen twee belangruke teksten die de

Vlaamse blik op de toekomst richtten: de VN-resoluLie'Transforming our world: the 2030 Agenda

for Sustainable Development en 'Visie 2050 - Een langetermUnstrategie voor Vlaanderen'.

De VN-resolutie vertrekt vanuit uitdagingen en kansen voor onze wereld vandaag. Om die

uitdagingen aan te pakken en de kansen te benutten tekent de VN-resolutie een 2030-agenda voor

duurzame ontwikkeling (2030-ADO) uit. De 17 globale duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of

Sustainable Development Goals (SDG's) verwoorden de ambities van de 2030-ADO. Ze zorgen voor

evenwicht tussen de drie dimensies van duurzame ontwikkeling (de economische, sociale en

ecologische dimensie) en vormen als het ware een geïntegreerd, ondeelbaar en universeel actieplan

voor vrede, mensen, planeet, welvaart en partnerschap. De 2030-ADO roept de lidstaten op om de

SDG's te vertalen naar eigen doelstellingen en die te implementeren in het beleid.

Visie 2050 erkent het belang van 'vooruit te kijken, samen te werken en mee vorm te geven aan

een aantal evoluties en transities. Veranderingen zijn onvermijdelijk, maar de toekomst, is ook

maakbaar. De toekomstvisie toont het Vlaanderen dat we wensen in 2050: een sociaal, open,

veerkrachtig en internationaal Vlaanderen dat welvaart en welzijn creëert op een slimme,

innovatieve en duurzame manier en waarin iedereen meetelt'.

Visie 2O5O en de SDG's zUn sterk met elkaar verbonden. Duurzaamheid is een leidend principe voor

visie 2050, die geldt als derde Vlaamse strategie voor Duurzame ontwikkeling.

?e

Pagina 1 van 4



1.2.EEN.Vl-AAlvlSE203Q:DQ-EL-STEL-L-[NGENKAD.ER

De mededeling aan de Vlaamse Regering van 28 oktober 2016 legde de implementatie van de SDG's

in Vlaanderen vast (vR 2016 2810 MED.O41g/11. Met Visie 2050 is het eerste onderdeel van de sDG-

implementatie-agenda gerealiseerd, nl. 'het ontwikkelen van een duidelijke langetermijnvisie

afgestemd op de sDG's'. Met'Vizier 2o3o' geven we invulling aan het tweede onderdeel. we opteren

daarbij voor een ambitieus, ondeelbaar, meetbaar en geïntegreerd vlaams 2030-

doelstellingenkader. De Mededeling aan de Vlaamse Regering van 19 mei 2017 (VR 2017 1905

MED.02O9lt) lichtte de redenen, de kenmerken en het trdect naar dit 2o3o-doelstellingenkader toe

en gaf een stand van zaken met conclusies uit een inventarisatie van bestaande en toekomstige

langetermijndoelstellingen. Gaandeweg werd de aanpak geëvalueerd en aangepast (VR 2017 0707

MED.0289).

Gebaseerd op de SDG's & gelinkt aan Visie 2O5O

De onderliggende modellen van Visie 2050 en de SDG's vertonen grote gelijkenissen. We clusteren

de Vlaamse 2030-doelstellingen daarom volgens de dimensies en randvoorwaarden van Visie 2050:

voor een inclusieve samenleving, via een nieuwe economie, binnen de ecologische grenzen van de

planeet, met een open en wendbare overheid in partnerschap. Die clustering sluit ook aan bij de

5 p's van de 2030-ADO: mensen Qeoptd, planeet planeil, welvaart prosperity), vrede (peacelen

partnerschap Partnersh i fl.
De transitieprioriteiten kunnen we beschouwen als versnellers in de realisatie van de 2050-ambitie.

De doelstellingen die ze omvatten zijn doorgaans meer operationeel van aard, maar ze zullen

uiteraard wel bijdragen tot de realisatie van de 2030-ADO'

Focus
Het SDG-kader is niet alleen veelomvattend, met zijn 169 targets is het ook gedetailleerd. Het

ontwerp tracht focus te brengen in het Vlaams 2030-doelstellingenkader zonder daarbij aan cherry

pickingte doen. Daarbij legt het onder meer de nadruk op doelstellingen waarop Vlaanderen een

impact heeft en vallen implementatiemiddelen en doelstellingen met een externe dimensie in

principe buiten de scope van dit kader.

Vervolledigd door andere langetermiJnbeleidsplannen ln opmaak

Doelstellingen uit de 2o3o-ADo die deel uitmaken van andere (sectorale)

langetermijnbeleidsplannen (in opmaak), meer bepaald het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, het

Mobiliteitsplan, het Energie- en Klimaatplan, het Luchtplan en het Woonbeleidsplan, hebben we

buiten beschouwing gelaten in de opmaak van dit doelstellingenkader. We kozen ervoor om deze

plannen hun eigen totstandkomingstraject verder te laten volgen. Na de goedkeuring van deze

langetermijnbeleidsplannen zullen hun 2O3O-doelstellingen integraal deel uitmaken van dit 2030-

doelstellingenkader en het zo vervolledigen.

lndicatoren
Momenteel hanteren diverse internationale organisaties een bigen set van indicatoren om de

doelafstanden t.o.v. de SDG's te monitoren: de VN, de OESO en Eurostat. Uit een vergelijking van

de verschillende sets blukt dat de set van Eurostat het nauwst aansluit b'rj de vR|ND-indicatoren

en een interessante en geschikte collectie is voor Vlaanderen om de doelafstanden te monitoren'
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Ze vormen de basis en een inspiratiebron om nog verder specifieke indicatoren te ontwikkelen om

de Vlaamse 2o3o-doelstellingen te concretiseren en meetbaar te maken. Dit proces zal starten eens

de Vlaamse 203O-doelstellingen defi nitief vastliggen.

1.3. V ERVO. "I=.GÏRAJ-E.CT

Na de eerste principiële goedkeuring van het Vlaams 2030-doelstellingenkader door de Vlaamse

Regering volgt een officiële adviesvraag aan de strategische adviesraden. Parallel hiermee

organiseert het Departement Kanselarij & Bestuur een belanghebbendenoverleg. Op basis van de

adviezen en de bevindingen van het belanghebbendenoverleg wordt het ontwerp herwerkt. Dit

aangepaste ontwerp zal voorwerp uitmaken van formele onderhandelingen tussen de Vlaamse

Regering, de partners van het VESOC en de Ver.enigde Verenigingen, die dan uitmonden in een

Vlaams 203o-doelstellingenkader dat ter formele goedkeuring wordt voorgelegd aan de Vlaamse

Regering.

2. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE BEGR,OTING VAN DE VLAAMSE

GEMEENSCHAP

Dit voorstel is een visienota waarin een langetermijnvisie afgestemd op de SDG's wordt

ontwikkeld. Hierbij wordt voorgesteld dat de principiële goedkeuring van dit voorstel nog geen

enkel financieel of budgettair engagement inhoudt.

3. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE LOKALE BESTUR,EN

Het voorstel heeft geen weerslag op de lokale besturen.

4. WEER,SLAG VAN HET VOOR,STEL OP HET PERSONEEL EN DE

PERSONEELSBUDGETTEN

Het voorstel heeft geen rechtstreekse gevolgen op het personeelsbestand en de

personeelsbudgetten.

5. VOORSTEL VAN BESLISSING

De Vlaamse Regering beslist

1. haar principiële goedkeuring te hechten aan het bijgaande ontwerp 'Vizier 2030 - een 2030-

doelstellingenkader voor Vlaanderen', waarbij dit voorstel nog geen enkel financieel of

budgettair engagement inhoudU

2. de Minister-president van-de Vlaamse Regering tg gelasten over voornoemd ontwerp van

decreet het advies in te winnen van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, de Milieu-

en Natuurraad van Vlaanderen, de Vlaamse woonraad, de Strategische Adviesraad RuimtelUke
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Ordening en Onroerend Erfgoed, de Mobiliteitsraad van Vlaanderen, de Strategische

Adviesraad voor het Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid, de Strategische Adviesraad voor

Landbouw en Visserij, de Vlaamse onderwijsraad, de Strategische Adviesraad voor Cultuur,

Jeugd, Sport en Media en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, met het verzoek

het advies mee te delen binnen een termijn van 30 dagen.

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Geert, BOURGEOIS

Ontwêrp'VlZlER203O - Een 2030-doelstelli ngenkader voor Vlaanderen'
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1 DE CONTEXT

tn het najaar van 2015 en het voorjaar van 2016 verschenen twee belangrijke teksten die de

Vlaarnse blik op de toekomst richtten: de VN-resoluhie 'Transforming our world: the 2030 Agenda

for Sustainable Development'en 'Visie 2050 - Een langetermijnstrategie voor Vlaanderen'.

1.1 0-E 2030:AGENDA VQQR D-U-U-RZAME QNTWIKK-EL-NG

De VN-resolutie vertrekt vanuit uitdagingen en kansen voor onze wereld vandaag:

'We worden vandaag geconfronteerd met immense uitdagingen met betrekking tot duurzame

ontwikkeling. Miljarden burgers leven nog steeds onder het juk van de armoede en worden een

waardig leven ontzegd. De ongelijkheid binnen en tussen landen neemt toe. Er zijn enorme

verschillen in kansen, r'rjkdom en macht. Gelijkheid tussen mannen en vrouwen blijft een cruciale

uitdaging. Werkloosheid, in het bijzonder jeugdwerkloosheid, is een belangrijke bekommernis. De

vooruitgang van de afgelopen decennia dreigt teniet te worden gedaan door mondiale

gezondheidsbedreigingen, vaker voorkomende en intensere natuurrampen, escalerende conflicten,

gewelddadig extremisme, terrorisme en de daaraan gekoppelde humanitaire crises en gedwongen

migratie van mensen. De uitputting van de natuurlijke hulpbronnen en de negatieve gevolgen van

de achteruitgang van het milieu, met inbegrip van woestunvorming, droogte, bodemdegradatie,

zoetwaterschaarste en verlies van de biodivefsiteit, kunnen worden toegevoegd aan de reeds

ellenlange lijst van uitdagingen waarmee de mensheid wordt geconfronteerd. Klimaatverandering

is een van de grootste uitdagingen van onze tijd en de negatieve effecten ervan ondermijnen het

vermogen van alle landen om tot duurzame ontwikkeling te komen. De opwarming van de aarde,

stUging van de zeespiegel, verzuring van de oceanen en andere invloeden van de

klimaatverandering hebben een aanzienlijke impact op kustgebieden en laaggelegen kuststaten,

met inbegrip van een groot aantal van de minst ontwikkelde landen en kleine eilandstaten. Het

voortbestaan van tal van samenlevingen, en van de biologische ondersteuningssystemen van de

planeet, is in gevaar.'

'Dit is echter ook een tijd van enorme kansen. Er werd heel wat vooruitgang geboekt in het

realiseren van talloze ontwikkelingsuitdagingen. Honderden miljoenen mensen hebben tijdens de

vorige generatie het.juk van de extreme armoede kunnen afwerpen. Toegang tot onderwus is

zowel voor jongens als meisjes in aanzienlijke mate toegenomen. De verspreiding van informatie-

en communicatietechnologie en van wereldwijde digitale verbondenheid bieden aanzienlijke

mogelijkheden om de menselijke vooruitgang te versnellen, de digitale kloof te dichten en

kennismaatschappijen te ontwikkelen. Wetenschappelijk en technologische innovaties bieden

dezelfde mogelijkheden in domeinen die zo uiteenlopend zijn als geneeskunde en energie.'

Om die uitdagingen aan te pakken en de kansen te benutten tekent de VN-resolutie een 2030-

agenda voor duurzame ontwikkeling (2030-ADO) uit.

De ADO-2030 is een transformatieve agenda en heeft 'niemand achterlaten' (leaving no-one

behindt als belangrijk principe.



Het voorwoord van de resolutie verwoordt dat als volgU 'We zijn vastberaden om de kordate en

transformerende stappen.te zetten die dringend nodig zijn om het tij te keren en de wereld op

weg te zetten naar een duurzame en veerkrachtige toekomst. Nu we deze gemeenschappetiike reis

aanvatten, verbinden we ons ertoe om niemand achter te laten.'

De 1T duurzame-ontwlkkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals {SDG's)

verwoorden de ambities van de 2030-ADO. Ze zorgen voor evenwicht tussen de drie dimensies

van duurzame ontwikkeling (de economische, sociale en ecologische dimensies) en vormen als het

ware een geihtegreerd, ondeelbaar en unlverseel actleplan voor vrede, mensen, planeet,

welvaart en partnerschap:

Beëindig armoede overal en in al haar vormen

Beëindig honger, berelk voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame

landbouw

Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeft[jden

Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderw[js en bevorder levenslang leren voor

iedereen

Bereik gendergelijkheld en empowerment voor alle vrouwen en meisjes

Verzeker toegang en duurzaam beheer van water en sanitatie voor ledereen

Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energle voor

iedereen

Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en

productieve tewerkstelling en waardig werk voor ledereen

Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en

stimuleer innovatie

Dring ongel'rjkheid in en tussen landen terug

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusiel veilig, veerkrachtig en duurzaam

Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen

Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden

Behoud en maak duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en maritieme hulpbronnen

Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen op het vasteland,

beheer bossen en wouden duurzaam, bestrud woestunvorming, stop landdegradatle en

draai het terug en roep het verlies aan biodiversitelt een halt toe

// //t// /////////////////////////////////////// //////////// // ////////////////////// //////////////////// ///////// ///////// ///l//// //// / / ////// //////
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Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling,
verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende,
verantwoordelijke en toegankelijke instellingen

Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor
duurzame ontwikkeling

1.2 .V.151.E.20.50..: EEN I=ANGETER.MIJN.STRAT-EG.I.E- VOOR V.I-AANDER.EN

Visie 2050 richt de blik resoluut op de toekomst en onderkent, een aantal trends voor de wereld
van morgen:

Demografische trends
Tegen 2050 telt de wereld 9,7 miljard mensen. De bevolkingsgroei vertraagt, maar blijft toch hoog
en zwakt slechts op lange termijn lichtjes af. Meer migratiebewegingen binnen werelddelen en

trektocht naar grote stedelUke gebieden: het absolute aantal migranten stugt wereldwijd. De

richting en intensiteit van de migratie veranderen regelmatig. De wereldbevolking vergrijst. Wie
voldoende jonge arbeidskrachten heeft, haalt daar economisch voordeel uit.

Wetenschappelijke en technologische trends
Baanbrekende wetenschappelijke ên technologische ontwikkelingen, die de levenskwaliteit
drastisch zullen verbeteren. Machines en installaties zullen 'slim' worden. Veel innovaties tussen
nu en 2050 zullen ontstaan in het samenspel tussen biologie, nanotechnologie en

informatietechnologie. Naar een hyper-geconnecteerde wereld: het internet der dingen verbindt
mensen en toestellen via sensoren met elkaar. De uitwisseling van informatie gebeurt steeds sneller
en is overal mogelijk. Hierdoor kunnen activiteiten plaats- en tijdsonaÍhankelijk worden
uitgevoerd. Er komt een snelle inhaalbeweging van groeilanden ten opzichte van de huidige
koplopers (VS) op het vlak van onderzoek en ontwikkeling (O&O). Dit doet de productiviteit. in de
opkomende economieën snel toenemen.

Ecologische trends
Klimaatwijzigingen met ingrijpende gevolgen over de hele wereld en op vele domeinen: zowel de
economie als de sociale systemen van getroffen regio's kunnen daardoor ontwricht raken.
Ecosystemen staan onder druk door de groei van economie en bevolking en de daarmee
samenhangende grotere vraag naar voedsel, ruimte, energie en grondstoffen, door de
veranderende consumptiepatronen en door de klimaatwuziging. De druk op materiële
hulpbronnen neemt toe. Technologie helpt bij zuiniger gebruik, vervanging, hergebruik, meer
efficiëntie,... maar kan niet alles oplossen. Energie wordt slimmer geproduceerd, opgeslagen en

verdeeld. Waterstress neemt toe. De vraag naar voedsel zal de volgende 40-50 jaar verdubbelen.
Dit betekent dat de productiviteit van de voedselproductie moet toenemen als onze eetgewoonten
niet wijzigen.

//l // ////////ll//////// l//////////// / ///////////// // ////////// / / ///////////////// //// ////////////////// // / ////////////// // //////////// //////// ////
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Economische trends

Nieuwe technologieën groeien exponentieel en z'rjn economisch disruptief. Wie niet innoveert en

transformeert, wordt genadeloos afgestraft. De transitie naar een circulaire economie gaat door.

Oe circuiaire economie zal nieuwe jobs creëren en zal Vlaanderen minder afhankelijk maken van

de internationale invoer van grondstoffen. De wereldeconomie en -handel groeien, maar niet

iedereen kan meegenieten van de stugende welvaart. Hoewel de extreme armoede wereldw'tjd

afneemt, stugt de inkomensongelijkheid tussen de landen maar ook binnen de meeste landen,

relatief en absoluut. De economische macht. kantelt in het voordeel van de groeilanden. Het

zwaartepunt van de handel verschuift van west naar oost. De nood aan mobiliteit zal toenemen.

De doorbraak van andere economische productie- en consumptiemodellen zal bepalend zijn voor

de omvang en wijze van mobiliteit. Steden worden de poorten op de wereld.

Politieke en bestuurlijke trends

Toenemende multipolariteit en netwerking op alle niveaus: er treedt een verdere voltooiing van

de Europese integratie op met vrij verkeer van personen, goederen en diensten. Daarnaast

ontstaan intermediaire, grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden, zoals Euregio's, stedelijke

gewesten,... die zich steeds meer bewust worden van hun potentieel. Bovendien wínnen niet-

statelUke actoren, zoals internationale organisaties, ondernemingen, ngo's,.. terrein op

internationale beslissingsfora. Overheid en instellingen in transformatie: er is nood aan een

cultuuromslag bij ambtenaren en politici om wendbaar, innovatief, efficiënten effectief tezijn. Er

ontstaan alternatieven voor de overheid. Overheden verliezen macht aan maatschappel'tjke

netwerken (burgerparticipatie op basis van sociale media) maar ook aan multinationals, media,

het gerecht en de wetenschaP.

M aats ch app e I ij k tre n ds

Toenemende individualisering: traditíonele gezagsinstanties verliezen impact op de levenswijze

van burgers. De gezagsrelatie tussen overheid en burger verschuift. naar een

onderhandelingsrelatie. Nieuwe {sociale) media verspreiden snel nieuwe ideeën en helpen burgers

om zich snel te organiseren. Middenveldorganisaties en politieke partijen verliezen hierdoor aan

representativiteit. Een diverse samenleving stelt hogè eisen aan individu en maatschappij. De

technologische en sociologische evoluties kunnen onzekerheid en angsten veroorzaken bij burgers,

en een betekenisvolle bron van stress inhouden. Weerbaarheid en het omgaan met stress zullen

essentieel zijn in functie van het behoud van levenskwaliteit. De solidariteit in de zorg staat onder

druk: de vraag naar zorg neemt toe. Dit zet de informele zorg door partner, familie of vrienden

onder druk met een grotere vraag naar professionele ondersteuning tot gevolg. Tegel'tjk zijn de

verwachtingen van de personen met zorgnoden geëvolueerd. Burgers zijn mondiger geworden,

ook als patiënt of cliënt.

Visie 2050 erkent het belang van 'vooruit te kijken, samen te werken en mee vorm te geven aan

een aantal evoluties en transities. Veranderingen zijn onvermijdelijk, maar de toekomst is ook

maakbaar. De toekomstvisie toont het Vlaanderen dat we wensen in 2050: een sociaal, open,

veerkrachtig en lnternationaal Vlaanderen dat welvaart en welzijn creëert oP een slimme,

innovatieve en duurzame manier en waarin iedereen meetelt.'

De Vlaamse Regering introduceert in Visie 2O5O een nieuwe aanpak om haar toekomstvisie te

realiseren: 'Om de visie te realiseren is er een grote omslag noodzakeluk. Het is daarbij belangrijk

om de juiste keuzes te maken en in te zetten op die prioriteiten die cruciaal zijn voor deze omslag.

///////////////////////////////////////////////t////////////////////////////t///////////////////t/////////////////////////////////////////////////
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We hebben als Vlaamse regering daarom zeven transitieprioriteiten bepaald, die ook onderling op
elkaar inwerken en met elkaar verweven z'1jn. t...1 Door in te zetten op transitieprioriteiten willen
we bijdragen aan de realisatie van de visie voor Vlaanderen in 2050. Hiermee willen we ook
anticiperen op disruptieve veranderingen én grote maatschappelijke uitdagingen zoals

b'rjvoorbeeld de toenemende digitalisering, vergrijzing en internationalisering waarmee

Vlaanderen geconfronteerd wordt. Alleen met diepgaande veranderingen kunnen we een

antwoord bieden op maatschappelijke problemen. Bovendien creëren we nieuwe kansen en

mogelijkheden door een nieuwe manier van denken en een nieuwe manier van doen. Daarom zet

de Vlaamse regering volop in op transities. Het zUn structurele veranderingen met een grote

impact op de samenleving. Ze zijn het resultaat van ontwikkelingen die elkaar versterken op

economisch, cultureel, ethisch, technologisch, ecologisch, sociaal en institutioneel vlak. Omdat het

over zulke ingrijpende veranderingen gaat, hebben transities tijd nodig.'

1.3 VISJE 20_5A FN DE 5DG:5

Visie 2050 en de SDG's zijn sterk met mekaar verbonden. Duurzaamheid is een leidend principe

voor Visie 2050, die geldt als derde Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling.

Visie 2050 onderschrijft, de SDG's ook expliciet 'De toekomstvisie is gericht op Vlaanderen, maar

Europa en de rest van de wereld evolueren ln dezelfde richting. Vlaanderen draagt hlertoe b[ door
in te zetten op de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen voor 2030 van de Verenigde Naties

lsustainable Development Goals of SDG'sl die invulling geven aan de gewenste toekomst voor de

wereld. Het behalen van deze doelstellingen op wereldniveau is een noodzakelijke voorwaarde om

de visie voor Vlaanderen te bereiken tegen 2050. ln dat opzicht is het alvast belangrijk dat
Vlaanderen inzet op SDG 17: 'Versterk de uitvoeringsmodalíteiten en revitaliseer het mondiaal

partnerschap voor duurzame ontwikkeling.' Maar uiteraard onderschrijft Vlaanderen alle 17

duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties, met als streefdatum 2030.'

Sommige vernieuwende aspecten en concepten van de Visie 2050 zijn duidelijk ambitieuzer dan

de SDG's. Voorbeelden daarvan zijn open science, learning parks, circulaire economie,

deeleconomie, korteketenlandbouw. Ook de aandacht voor disruptieve veranderingen in Visie

2050 vinden we minder terug bij de SDG's. Dit is logisch gezien de tijdshorizon: 2050 voor Visie

2050 en 2030 voor de SDG's.

Visie 2050 erkent ook uitdrukkelijker de waarde van zachtere thema's als sport en cultuur op de

weg naar een inclusieve, duurzame maatschappij:'We investeren in de maximale ontplooiing van

ieders talenten om dit te waarborgen en verliezen hierbij de gemeenschapsvormende kracht van

alle culturele materies, inclusíef sport en media, niet uit het oog." en "Cultuur zorgt voor verbinding
in de samenleving. Ze mobiliseert mensen en draagt bU tot het sociale kapitaal en de ontwikkeling
van talenten. Niet alleen stimuleert cultuur de maatschappel'rjke bewustwording en verbeelding,

mensen vergaren ook kennis en ervaring in uiteenlopende domeinen. De samenleving biedt
daarom garanties voor de sociale en culturele (grond)rechten, en de ontplooiing en activering

ervan voor de inwoners, maar streeft ook naar gemeenschapsvorming rond gemeenschappelijke

waarden zoals vrijheid, gelijkheid, solidariteit, respect en burgerschap.'

//////////////////////////////////////////t/////////////////////////////////////t/////////////////////////////////////////////////////////////////
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2 EEN VLAAMS 2O3O-DOELSTELLINGENKADER

De SDG's en hun subdoelstellingen of targets zijn geïntegreerd en ondeelbaar, mondiaal van aard

en universeel toepasbaar. Ze houden echter ook rekening met de verschillende realiteiten,

capaciteiten en ontwikkelingsniveaus van de lidstaten en respecteren de beleidslijnen en

prioriteiten van de lidstaten. De VN-resolutie stelt daarover: 'subdoelstellingen worden

gedefinieerd als zijnde globale streefdoelen waarbij elke regering haar eigen nationale targets

vastlegt, daarb'rj geleid door het globale ambitieniveau maar wel rekening houdend met nationale

omstandigheden.'

De 2030-ADO roept de lidstaten dus op om werk te maken van de implementatie van de SDG's.

Vlaanderen maakte daarom een SDG-implementatie-agendat:

1. ontwikkelen van duidelijke langetermijnvisie afgestemd op de SDG's

2. vertalen naar een Vlaams SDG-kader en definiëring van Vlaamse 2O30-doelstellingen

3. implementeren van de 2O3O-doelstellingen

3.1. analyseren van de doelafstanden

3.2. bepalen en uitvoeren van remediërende acties

3.3. ondersteunen van goede praktijken

4. ontwikkelen van een aangepast monitorings- en rapporteringssysteem

5. integreren van de SDG's in de interne werking, het management en de instrumenten van de

overheidsi nstel li ngen

6. samenwerken met de steden, gemeenten en provincies

7. voeren van een aangepast belanghebbendenmanagement en aangaan van nieuwe

partnerschappen

Met Visie 2050 is het eerste onderdeel van de SDG-|mplementatie-agenda gerealiseerd. Met Vizier

2030 geven we invulling aan het tweede onderdeel.

We opteren daarbij voor een ambltleus, ondeelbaar, meetbaar en geihtegreerd Vlaams 2030-

doelstellingenkadeÉ.

2.1 GEBASEERD OP DE SDG'S EN GELINKT AAN VISIE 2O5O

Het SDc-kader is veelomvattend en met zijn 169 subdoelstellingen of targets ook gedetailleerd.

Bovendien zijn de SDG's universeel, geïntegreerd en ondeelbaar. Bij de vertaling naar Vlaamse

203o-doelstellingen mogen we dus niet aan cherry picking doen. Maar we moeten er ook over

waken dat we de ambitie om de wereld op weg te zetten naar een duurzame en veerkrachtige

toekomst niet uit het oog verliezen.

De 2030-ADO stelt'De doelstellingen en subdoelstellingen moeten de komende 15 jaar aanzetten

tot actie in domeinen die van cruciaal belang zijn voor de mensheid en de planeet', en noemt dan

de zogenaamde 5 P's als die cruciale domeinen: mensen (people), planeet (planeil, welvaart.

prosperitf, vrede lpeacd en partners chap Qartnershifl.

' Mededeling aan de Vlaamse RêSering van 28/1012016 (VR 2016 2810 MED.04I9/1)

'? Mededeling aan de Vlaamse Regering van 19l1ïl2o17 ({VR 2017 1905 M8D.0209/1}

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////t///////////
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Mensen

We zijn vastberaden om een'einde te maken aan armoede en honger, in al hun vormen en

dimensies, en te verzekeren dat. alle mensen hun potentieel ten volle kunnen ontwikkelen in

waardigheid en gelijkheid en in een gezonde omgeving.

Planeet

We zijn vastberaden om de planeet tegen aftakeling te beschermen, onder meer door duurzame

consumptie en productie, waarbij we haar natuurluke hulpbronnen duurzaam beheren en

dringend actie tegen klimaatverandering ondernemen, zodat de planeet kan voldoen aan de

behoeften van huidige en toekomstige generaties.

Welvaart

We zijn vastbesloten om te verzekeren dat alle mensen een voorspoedig en bevredigend leven

kunnen leiden en dat economische, sociale en technologische vooruitgang zich voordoet in

harmonie met de natuur.

Vrede

We zijn vastberaden om vreedzame, rechtvaardige en inclusieve maatschappuen op te bouwen,

die vrij z'rjn van angst en geweld. Er kan geen duurzame ontwikkeling zijn zonder vrede en er kan

ook geen vrede zijn zonder duurzame ontwikkeling.

Paftnerschap

We zijn vastbesloten om de middelen te mobiliseren die nodig zijn om deze Agenda te
implementeren via een vernieuwd mondiaal partnerschap voor duurzame ontwikkeling, dat op

het idee van een versterkte mondiale solidariteit gebaseerd is, dat in het bijzonder op de behoeften

van de armsten en meest kwetsbaren toegespitst is en waaraan alle landen, belanghebbenden en

volkeren samenwerken.'

Sterke instellingen zijn volgens de 2030-ADO een onderdeel van en een noodzakelijke voorwaarde

voor vrede.

Meerdere voorstellingen van de SDG's verdeeld over de 5 P's zijn in gebruik:

HHffi
Etr}IY
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Een tekortkoming van deze voorstellingswijzen is dat de SDG's in hun geheel zijn toegewezen aan

één domein, hoewel ze in hun aspecten bij meerdere domeinen horen. Wat ook blijkt uit de

verschillen in toewijzing in beide figuren.
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De ambitie voor Vlaanderen die Visie 2050 verwoordt, richt zich op het creëren van welvaart en

welzijn op een slimme, innovatieve en duurzame manier in een sociaal, open, veerkrachtig en

internationaal Vlaanderen, waarin iedereen meetelt.

Visie 2050 stelt'Dle ambitie willen we realiseren door een nleuwe economle, voor een lnclusieve

samenlevlng en blnnen de ecosysteemgrenzen van onze planeet. We willen dus evolueren naar

een duurzame productie en consumptie binnen de planetaire en sociale grenzen. Onderstaand

model probeert dit weer te geven, met het beeld van een economie ingebed in het sociale en

ecologische systeem. Zo bouwen we voort op de internátionale aanpak van duurzame

ontwikkeling, met aandacht voor people, planet & profit/prosperity.'

Een wendbare overheld en partnerschap zijn ln dit model cruciale randvoorwaarden om de

ambitie waar te maken. De thema's die Visie 2050 onderscheidt, zijn ook terug te vinden in de

sDG's, als SDG op zich of in targeS onder meerdere SDG's, en hebben in belangrijke mate ook een

vertaling gevonden ln de zeven transitieprioriteiten.

Samenvattend kunnen we stellen dat de onderliggende modellen van Visie 2050 en de 2030-ADO

grote geliJkenissen vertonen. We clusteren de Vlaamse 2O3O-doelstellingen daarom volgens de

dimensies en randvoorwaarden van Visie 2050: voor een inclusieve samenleving, via een nieuwe

economle, binnen de ecologische grenzen van de planeet, met een oPen en wendbare overheid

in partnerschap. Die clustering sluit ook aan bij de 5 P's van de 2030-ADO.

De transitieprioriteiten van Visie 2050 kunnen we beschouwen als versnellers in de realisatie van

de 2050-ambitie. De doelstellingen die ze omvatten zijn doorgaans meer oPerationeel van aard,

maar ze zullen uiteraard wel bijdragen tot de realisatie van de 2030-ADo.

2.2 llif.T EEN FACU_s_ OP VI=AAND-E_REN

De SDG's en hun targets gelden voor alle lidstaten van de VN. Meerdere targets van de SDG's zijn

echter duidelijk gericht naar de ontwikkelingslanden of op internationale samenwerking. Oat zijn

de targets met een externe dimensle.

We opteren ervoor om de bijdragen van Vlaanderen aan de externe realisatie van de 2030-ADO

zoveel mogelijk bulten het Vlaamse 2030-doelstellingenkader te houden. Die bijdragen z'tjn immers

hoofdzakeliJk vraaggestuurà en daardoor moeilijk vast te prikken voor de periode tot 2030.
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Een algemene doelstelling over de bijdrage aan de officiële ontwikkelingssamenwerking moet ons
engagement voor de externe dimensie van de 2030-ADO bevestigen.

De targets met interne dimensie zijn doelstellingen die binnen de lidstaten zelf implementatie
moeten krijgen. Voor de interne dimensie leggen we de focus op de doelstellingen die de Vlaamse

bevoegdheden aanbelangen en waarop we dus impact hebben. Sommige targets overlappen of
vertonen sterke gelijkenissen waardoor aggregatie mogelijk is.

SDG 17 en heel wat targets bij de andere SDG's behandelen de implementatiemiddelen die vereist
ztjn om de ambities van de 2030-ADO waar te maken. We kiezen ervoor geen

implementatiemiddelen en beleid op te nemen in het Vlaamse 2O3O-doelstellingenkader. Het
behalen van de doelstellingen veronderstelt echter wel dat, er aangepaste beleidskaders komen.
Een doelstelling in de laatste cluster (met een open en wendbare overheid in partnerschap)

onderstreept het belang daarvan.

2. 3 V ERV O T= l- E D I G D . D.Q O- R D E..2..0.3 Q : D Q.E l=.5I Et= l- ! N G E- N .VA N.. D-E

I-AN G.E.T.ER MI J. N.B E 
-L 

EI D S-P-I=AN N.E N.. I N...OP.M AAK

De 2030-ADO roept de regeringen op om eigen doelstellingen vast te leggen, maar stelt ook:'Elke
regering zal ook beslissen over hoe deze streef- en globale doelen dienen te worden ingepast in
de nationale planningsprocessen, beleidslijnen en strategieën. Het is belangrijk dat we het verband
erkennen tussen duurzame ontwikkeling en andere relevante lopende processen op economisch,
sociaal en milieuvlak.'

Tal van doelstellingen uit de 2030-ADO worden gevat in sectorale langeterm'ljnbeleidsplannen in
opmaak. 7o zal het Energie- en Klimaatplan 2021-2030 de volledige SDG'S 7 en 13 afdekken en SDG

11 gedeeltelijk, zal het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen doelstellingen omvatten die betrekking
hebben op SDG's 11, 9 en 12, het Mobiliteitsplan doelstellingen die betrekking hebben op SDG 3, lt
en 9, het Luchtplan doelstellingen die betrekking hebben op SDG's 3, 1l en t2 en het
Woonbeleidsplan doelstellingen die betrekking hebben op SDG 11. We kozen ervoor om deze
plannen hun eigen totstandkomingstraject verder te laten volgen. Na de goedkeuring van deze
langetermijnbeleidsplannen zullen hun 2O3O-doelstellingen integraal deel uitmaken van dit 2030-
doelstellingenkader en het zo vervolledigen.

2.4 G E-M QNITO. R D .M E_T- IN DI CA.I.OR EN

Momenteel hanteren diverse internationale organisaties een eigen set van indicatoren om de
doelafstanden t.o.v. de SDG's lgaps to targetl te monitoren:de VN, de OESO en Eurostat.
De VN-indicatorenset bestaat. ondertussen uit meer dan 280 indicatoren, die erg globaal z[jn en

eerder afgestemd op ontwikkelingslanden.
De OESO heeft in juni 2017 een geactualiseerd rapport gepubliceerd met voor verschillende landen,
waaronder België,.een gapanalyse t.o.v. eigen OESO-|ndicatoren.

Eurostat heeft een set van ruim 100 indicatoren geiïentificeerd. Een interessante vaststelling is

dat het geïntegreerde karakter van de SDG's zich ook uit in de Eurostatindicatoren: b'rj zowat elke

/////////////////////////////////////l/////////////////////////////////////t//////////////////////////////////////////////////////////////////////
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SDG zijn ook multipurpose indicators opgenomen, indicatoren van andere doelstellingen die de

monitori ng complementeren.

Uit een vergelijking van de verschillende sets blUkt dat, de set van Eurostat het nauwst aansluit

b'rj de VRIND-indicatoren en een interessante en geschikte collectie is voor Vlaanderen om oP een

globale manier de doelafstanden te monitoren. De set van Eurostat heeft. als bijkomend voordeel

dat de indicatoren zich gemakkelijk aan dezelfde clusters als de doelstellingen laten toewijzen.

Er blijft echter nood aan specifieke indicatoren om de voortgang van de realisatie van

doelstellingen te monitoren. De aggregatie en reductie in aantal van de oorspronkelijke targets

hebben bovendien geresulteerd in doelstellingen van een hoger, minder gedetailleerd niveau.

Uitwerking van voldoende gedetailleerde en gedesaggregeerde indicatoren met streefwaarden kan

daaraan remediëren.

De Eurostatindicatoren zullen de basis en een inspiratiebron vormen voor de specifieke

indicatoren die de Vlaamse 2O3O-doelstellingen concretiseren en meetbaar maken. Dit proces zal

starten eens de Vlaamse 2O3O-doelstellingen deÍinitief vastliggen.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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3 DE VLAAHSE 2O3O.DOELSTELLINGEN

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////t////////////////////////////////////////////////t
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1 In 2030 blijft het aandeel gezinnen dat leeft in armoedq en geconfronteerd
wordt met sociale uitsluiting bij de laagste in vergel[jking met de best
presterende landen in Europa, en is het aantal mensen dat,leeft in armoede
gedaald.

E
E

2 Tegen 2030 leven we gezonder op het vlak van voeding, lichaamsbeweging,
geestelijk gezondheid en hebben we meer welbevinden (met specifleke
aandacht voor zelfdoding en verslaving waaronder gebruik van tabak,
alcohol, drugs en gokken).

3 In 2030 is er in vlaanderen een sportmentaliteit opdat gezond sporten en
actief bewegen een gewoonte is in ons dagelijks leven, mede geihspireerd
door de bewegingsdriehoek.

4 In 2030 voorziet vlaanderen in een voldoende toegankelijk en betaalbaar
kwaliteitsvol aanbod aan hulp- en zorgverlening in het licht van de zich
w$zigende-maatsehappelijke behoeften en- soeiaal-demogra.fisehe-
ontwikkelingen.

5 Tegen 2030 heeft elke vlaming via de vlaamse sociale Bescherming recht op
ftnanciering van zorg die hem of haar zo veel mogelljk autonomie en eigen
regie laat behouden of herwinnen, die beantwoordt aan de behoeften,
vragen en doelstellingen van de persoon met zorgbehoefte en zijn naaste
omgeving en die de kwaliteit van leven nastreeft, met zoveel mogelijk
automatische rechtentoekenning. Tegen 2o3o is de vlaamse Sociale
Bescherming aangepast aan de stijgende maatschappelijke noden onder
meer omwille van de vergrijzing.

E

6 Tegen 2030 heeft elk gezin met een behoefte aan kinderopvang recht op een
kwaliteitsvol, beschikbaar, betaalbaar, inclusief en rechtstreeks toegankelijk
aanbod voor elk kind zonder onderscheid met aandacht voor de sociale
functie van kinderopvang.

E

7 In 2030 participeren alle jonge kinderen (2,5- tot, S-jarigen) aan het
kleuteronderwijs. E

8 In 2030 verzekert Vlaanderen een gelijke toegang tot basisonderwijs,
secundair onderwijs en tot hoger onderwijs en volwassenenonderwijs, en
bieden we maximale leerkansen voor elke lerendè.

E
9 In 2030 voorzien we een kwalitatief aanbod en kwalitatieve faciliteiten bij

de verschillende onderwijsverstrekkers (in alle onderwijsniveaus). E
H



10 Tegen 2030 bieden opleidingen in alle onderwijsniveaus een solide basis van

kennis, vaardigheden en attitudes waardoor lerenden op een volwaardige

manier aan de samenleving kunnen participeren, duurzame ontwikkeling in

al haar dimensies kunnen bevorderen en snel nieuwe ontwikkelingen

kunnen oppikken. Dat wil zeggen dat het secundaire onderwijs, het hoger

onderwijs en het volwassenenonderwijs ook voorbereiden op een duurzame

inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.

E
ffi

11 Tegen 2030 zijn opleidingen bij opleidingsverstrekkers (buiten onderwijs)

gericht op zowel levenslang als levensbreed leren, door een solide basis van

kennis, vaardigheden en attitudes aan te bieden waardoor (naast de

competenties) ook de wendbaarheid en de maatschappelljke participatie van

lerenden bevorderd worden.

12 In 2030 krijgen alle jongeren de kans om minstens kwalitatief secundair

onderwijs af te werken, waarbljzij relevante en doeltreffende leerresultaten

behalen, en is de ongekwalifÏceerde uitstroom sterk teruggedrongen.

E13 In 2030 volgen drie keer zoveel volwassenen formeel of non-formeel

onderwijs of vorming als in 2015.

E
H

Tegen 2030 streven we naar een evenredige participatie van kansengroepen
(doelgroepen in het gel[jke kansen en integratiebeleid) aan alle aspecten van

het maatschappelijk leven in Vlaanderen.

't4

E
H

15 Tegen 2030 streeft Vlaanderen naar een voldoende kennis van het

Nederlands voor elke persoon die zich langdurig in Vlaanderen heeft

gevestigd.

E16 In 2030 erkent Vlaanderen als lerende samenleving competenties en

kwalifïcaties, waar ze ook verworven zijn.

ffiTegen 2030 voldoet 8O"zo van de woningen aan de minimale veiligheids-,

gezondheids- en woonkwaliteitsnormen.
17

ffi
H

18 Tegen 2030 garandeert Vlaanderen voor kmo's een gelijke toegang tot
hulpbronnen, land, kennis, financiële diensten, kapitaal en markten, zodat ze

toegevoegde waarde kunnen bieden en tewerkstelling genereren.

H19 Tegen 2030 zijn duurzame voedselproductiesystemen gegarandeerd en

veerkrachtige landbouwpraktijken geïmplementeerd die de productiviteit

en de productie kunnen verhogen.

////////////ilt///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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20 Tegen 2030 is de groei van het, BBP per capita in Vlaanderen minstens in

stand gehouden en is daarbij een verdere ontkoppelÍng gerealiseerd tussen

de economische groei enerzijds en het grondstoffenverbruik en de milieu-

impact anderzljds.

21 Tegen 2030 komt Vlaanderen tot een volledige tewerkstelling en behoort
Vlaanderen tot de top van Europa inzake werkzaamheidsgraad met langere

loopbanen en meer werkbare jobs.

22 Tegen 2030 heeft Vlaanderen de transformatie gemaakt naar een

po$valente economie, die op een duurzame en competitieve manier

welvaart en tewerkstelling creëêrt en die ondernemingen aanmoedigt om

duurzame praktijken aan te nemen.

23 Tegen 2030 verhoogt Vlaanderen het, aantal kennisgedreven buitenlandse

investeringen in Vlaanderen, die ook tewerkstelling genereren en neemt de

export, het, aantal exporterende bedrijven evenals het exportaandeel buiten
Europa toe.

24 Tegen 2030 is in Vlaanderen de ondernemerschapscultuur breed gedragen,

stijgt het aantal starters en neemt het aantal snelgroeiende ondernemingen
sterletoe,

25 Tegen 2030 is Vlaanderen koploper in de digitale economie en maatschappij,

ondersteund door een volledig uitgerolde state-oÊthe-art digitale

infrastruc[uur.

m
H

26 Tegen 2030 versterken we onze economie door de multimodale

bereikbaarheid van Vlaanderen te verbeteren. Het vervoersnetwerk is

toekomstbestendig met optimaal verknoopte en slimmere

infrastructuur. Een sterk netwerk van verschillende modi vormt het
mobiliteitssysteem dat de gebruiker gecombineerd aanwendt naar gelang

zijn of haar vervoersvraag.

27 Tegen 2030 heeft de Vlaamse industrie een belangrijk aandeel in de economie

en is de aanpassing van de Vlaamse industrie, die zich toespitst op

innovatieve goederen en diensten met een hoge toegevoegde waarde, een

feit.

28 Tegen 2030 is de vertraging van de productiviteitsgroei ongedaan gemaakt

en scoren we hoger dan het Europese gemiddelde.

29 op korte termijn groeit de besteding aan onderzoek en ontwikkeling naar

3olo van het BBP, waarbij het aantal onderzoeks- en ontwikkelingswerkers
sterk toeneemt, en daarna verbeteren we onze relatieve positie ten opzichte

van de top van Europa.

30 ondernemingen en organisaties een strategischIn 2030 voeren alle

competentiebeleid.
E
H
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31 Tegen 2030 is de energiekost voor de bedrijven op een eenzelfde

concurrentieel niveau met de ons omringende landen.

...binnen de emlo$sdle grenzen van de planeet

32 Tegen 2030 sluiten we zoveel mogelijk kringlopen in functie van een

circulaire economie en zijn de koolstofvoetafdruk en materialenvoetafdruk

van de Vlaamse consumptie afgenomen in verhouding met de

levenskwaliteit en zijn de voedselverliezen in Vlaanderen met 30o/o

verminderd.

33 Tegen 2030 is de genetische diversiteit in stand gehouden van zaden,

cultuurgewassen en gefokte en gedomesticeerde dieren en hun in het wild
levende verwanten, en worden de voordelen aÍkomsLig van het gebruik van
genetische hulpbronnen en daaraan gekoppelde traditionele kennis eerlijk

en billijk gedeeld.

!!i:'i.':.i
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34 Tegen 2030 het aantal getroffenen aanzienlijk verminderen en in aanzienlijke

mate de economische impact, inclusief rampschade aan kritische

infrastructuur en,ontwrichting van basisdiensten, die veroorzaakt wordt
door weersomstandigheden en klimaatgerelateerde rampen, waarblj de

klemtoon ligt op het beschermen van de armen en van mensen in kwetsbare

situaties, het responsabiliseren en ondersteunen van de betrokken sectoren

en op het, beschermen tegen armoede veroorzaakt door
weeromstandigheden en klimaatgerelateerde rampen.

i': .1.. I

i'1 i.,,

HH

35 Tegen 2030 komen tot een milieuvriendelljk beheer van chemicaliën en van

alle afval gedurende hun hele levensryclus, en de uitstoot, aanzienlijk

beperken in lucht, water en bodem om hun negatieve invloeden op de

menselijke gezondheid en het milieu zoveel mogelljk te beperken.

Kil

36 Tegen 2030 is gegarandeerd dat mensen overal in de mogelijkheid zijn om

duurzame keuzes te maken, dat ze daarbij beschikken over relevante en

handzame informatie en zich bewust zijn van levensstijlen die in harmonie

zijn met de natuur, en dat hun omgeving en de omstandigheden maken dat
de duurzame keuze, de meest logische en eenvoudige keuze is.

ffiil

37 Tegen 2030 heeft iedere watergebruiker via een transparante en redelijke
prijs optimaal toegang tot water. De kwaliteit, en betaalbaarheid van

drinkwater voor de burger blijft gegarandeerd, ook voor de kwetsbare
groepen.

38 Tegen 2030 is de waterverontreiniging verder beperkt en is de

hydromorfologie hersteld zodat het behalen van de goede toestand in de

meeste Vlaamse waterlopen en grondwaterlagen mogelijk is, als cruciale

opstap naar een robuust watersysteem en als bijdrage aan de bescherming

van het marien milieu.

///////////t//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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39 Tegen 2030 is de waterbevoorrading veilig gesteld door enerzljds de

oppervlaktewater- en grondwatervoorraden te beschermen en voldoende

ruimte en opslag voor water te voorzien, en anderzijds verspilling te
vermijden, alternatieve waterbronnen maximaal te benutten en

waterhergebruik aan te moedigen.

Ë
40 Tegen 2030 is de visvangst op een doeltreffende manier gereguleerd en is

een einde gemaakt aan overbevissing, aan illegale, niet-aangegeven en

ongereguleerde visserij en aan destructieve visserijpraktijken, en zijn op

wetenschap gebaseerde beheerplannen geimplementeerd om de

visvoorraden zo snel mogelijk te herstellen, op zijn minst op niveaus die een

maximale duurzame opbrengst kunnen garanderen zoals bepaald door hun
biologische kenmerken.

41 Tegen 2030 zijn de ecosystemen en hun diensten en biodiversiteit minstens

behouden, is d.e aÍtakeling van de natuurlijke leefgebieden ingeperkt en zijn

met uitsterven bedreigde soorten beschermd.

42 Tegen 2030 is gegarandeerd en aangetoond dat alle openbare bossen en 507o

van de private bossen volgens de nieuwe criteria geihtegreerd

natuurbeheer worden beheerd en dat Vlaanderen in verhoogde mate

bijdraagt tot de bevordering van duurzaam bosbeheer en de vermindering
van ontbossing op wereldniveau.

43 Tegen 2030 mag er in Vlaanderen netto geen gedegradeerde grond meer

bijkomen.

44 Tegen 2030 krijgen nieuwe invasieve soorten geen kans om zich te vestigen

en worden aanwezige invasieve exoten bestreden of onder controle

gehouden om hun impact te voorkomen of te beperken.

uIn 2030 heeft Vlaanderen op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke,

eenvoudige, slanke en transparante instellingen. met oog voor participatieve

en representatieve besluitvorming.

45

Op alle beleidsniveaus wordt het beleid getoetst aan de duurzame-

ontwikkelings-doelstellingen zodat het bijdraagt aan de realisatie ervan

tegen 2030.

46

Vlaanderen bevordert doeltreffende openbare, publiek-private en

maatschappelijke partnerschappen die. bijdragen aan de realisatie van de

duurzame-ontwikkelings-doelstellingen tegen 2030 binnen en buiten
Vlaanderen.

47

48 Tegen 2030 levert, Vlaanderen inspanningen om haar bijdrage aan de O,7o/o

norm in het kader van ontwikkelingssamenwerking te realiseren.



49 Tegen 2O3O is er een verschuiving binnen de overheidsuitgaven naar

investeringen, waardoor Vlaanderen inzake publieke investeringen bij de top

van Europa hoort.

H

4 DE VERDERE STAPPEN
De uitwerking van een Vlaams 2O3O-doelstellingenkader is slechts één onderdeel van de Vlaamse

SDG-implementarie-agenda, zij het wel een erg belangrijk. Even zo belangrijk zijn de volgende

onderdelen: de implementatie van de 2O3O-doelstellingen en de ontwikkeling van een aangepast

monitorings- en rapporteringssysteem.

De indicatoren spelen een belangrijke rol in beide onderdelen.Teziin nodig om de doelafstanden

@aps to targetl te analyseren en zullen richting geven bij de bepaling en uitvoering van de

remediërende acties. De indicatoren vormen ook de basis voor het monitorings- en

rapporteringssysteem, dat naast de eigen Vlaamse monitoring ook rapportering aan het

internationale niveau moet toelaten.
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