
Provinciaal 
sdg-doelstellingenkader 2030

De Provincie houdt in haar werking rekening met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de 
Verenigde Naties. Die Sustainable Development Goals (SDG’s) vertalen we zo concreet mogelijk 
naar onze eigen beleidsdomeinen. Want daar kunnen we echt impact hebben. 
Zo helpen we in onze context de 17 doelstellingen realiseren die de wereld een betere plek 
moeten maken tegen 2030. 
Onze provinciale inspanningen vallen globaal onder 3 grote noemers of sporen: zorg dragen 
voor de natuur, duurzame en lokale economie ontwikkelen en menselijk potentieel optimaal 
benutten.

INLEIDING

We dragen maximaal zorg voor de natuur, 
bewaren die natuur en voegen er aan 
toe, om als provincie klaar te zijn voor de 
klimaatverandering.

1. Natuurrijk:  
Door het landschap aan te kleden, realiseren 
we tegen 2030 meer biodiversiteit en een 
grotere natuurrijkdom.

2.  CO2-neutraal:  
We maken een omslag in ons 
energiegebruik: tegen 2030 is het 
provinciebestuur CO2-neutraal door de 
vermindering en compensatie van de 
CO2-uitstoot. De volledige provincie is op 
dat moment goed op weg om tegen 2050 
klimaatbestendig en klimaatneutraal te 
zijn.

SPOOR 1
3.  Genoeg water, maar nooit teveel:  

We vangen het water zoveel mogelijk 
op zodat we droge periodes kunnen 
overbruggen, maar ook overstromingen 
helpen voorkomen

4. Gesloten kringlopen, open ruimte:   
We vermijden afval, hergebruiken 
materialen en recycleren grondstoffen. Zo 
bouwen we in West-Vlaanderen aan een 
economie die zoveel mogelijk circulair is. 
Tegelijk gebruiken we zo weinig mogelijk 
open ruimte. 

5. (Zee)waterkwaliteit:  
Het netwerk van beken en waterlopen 
benutten en zetten we tegen 2030 
maximaal economisch en ecologisch in, 
met ook nieuwe functies. Die kunnen 
zelfs grensoverschrijdend zijn.  De zee 
behoeden we voor vervuiling.



SPOOR 3
We werken zelf aan en ondersteunen anderen 
bij de ontwikkeling van een duurzame en lokale 
economie, met sterke impact op het vlak van 
toerisme, mobiliteit en landbouw.

6.  Bewust verbruik:   
In onze eigen infrastructuur maken we 
duurzame keuzes en we zetten  
ook het publiek aan om dit voorbeeld te 
volgen.

7. gezonde voeding uit eigen streek 
Tegen 2030 is de West-Vlaamse landbouw 
een winstgevende economische sector met 
respect voor de natuur en de omgeving.  
De duurzame landbouw biedt de 
consument vlot toegang tot lokale gezonde 
voeding. 

8. Duurzaam toerisme: 
Tegen 2030 is de voetafdruk van recreatie 
en toerisme sterk gereduceerd, zowel 
qua mobiliteit als voor infrastructuur en 
exploitatie.

9.  Stappen en trappen:  
We bouwen een dicht fiets- en 
wandelnetwerk om de zachte mobiliteit te 
bevorderen.

10. Lokale bediening:  
Tegen 2030 moeten veel meer goederen 
beschikbaar zijn die geproduceerd  
worden op basis van lokale hergebruikte 
en/of herbruikbare grondstoffen.

Alle beschikbare talent moet worden benut en 
samenwerking moet worden gemaximaliseerd.

11. Focus op kwetsbaren
Zowel in tewerkstelling als beleid 
creëren we meer kansen voor de meest 
kwetsbaren in de samenleving.

12.  Gedeelde verantwoordelijkheid:  
Gemeenten en burgers worden betrokken 
bij besluitvorming  
en uitvoering.

13. Act local, think global:  
Projecten en acties krijgen verder vorm 
in partnerschap, ook internationaal. 
We blijven onze kennis op het vlak van 
duurzame ontwikkeling uitbouwen en 
tegelijk delen. 

SPOOR 2


