Van Millennium Development Goals 2015 naar
Sustainable Development Goals 2030
In vervolg op de Millenniumdoelen wordt momenteel wereldwijd met verenigde
krachten gewerkt aan een zogeheten post-2015 agenda gericht op een breder
palet van Sustainable Development Goals (zie infosheet). Waar de Millenniumdoelen vooral waren gericht op armoedebestrijding in ‘het Zuiden’ wordt er nu met
verenigde krachten gebouwd aan een universele agenda, gestoeld op de op de
bekende pijlers van duurzame ontwikkeling: People, Planet & Profit. Eén doel
springt daarbij voor gemeenten bij uit: SDG 11 – “Make cities and human
settlements inclusive, safe, resilient and sustainable”.

Wat worden uw doelen voor 2030?
Een handreiking voor Nederlandse gemeente om mondiale
ontwikkelingsdoelen te vertalen naar de eigen context.
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Duurzame gemeentelijke
bedrijfsvoering (voorbeeldrol)
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Duurzaam Inkopen (naast economische
ook sociale en milieucriteria meewegen)
Duurzaam maatschappelijk vastgoed, een
klimaatneutraal gemeentehuis
Slimme keuzes voor mobiliteit (OV, fiets,
elektrisch vervoer, groen gas)
Bewust consumeren (gezond, producten
uit eigen regio, fairtrade, biologisch)
Afval verminderen, grondstoffen
hergebruiken (circulaire economie)
Voortvarend HRM-beleid (inclusief,
gender balans, permanent leren)
En…
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Burgerinitiatieven voor duurzaam
consumeren en produceren
Lokale stichtingen en actiegroepen zoals
de teams 2015
Lokale energievereniging(en) /
coöperatie(s)
Jongeren, scholieren mobiliseren
Verschillende culturen ontmoeten elkaar
Bedrijfsleven haken aan op MVO en
Duurzaam Ondernemen
Partnerschappen voor een groene,
circulaire, inclusieve economie
(greendeals)
En…

Ambitieuze lokale klimaatagenda





Met inwoners een weg naar
klimaatneutrale gemeente bouwen
Energiebesparing in woningen en
bedrijven
Lokale productie van hernieuwbare
energie
En…

NL Doelenkaart

Ruimtelijke plannen
Infra-, water-, en groenbeheer
Zorg, welzijn en cultuur
En…

Stimulering van duurzaam gedrag
door regelgeving of financiering





Energieke samenleving ondersteunen


Duurzaamheid als uitgangspunt
voor plannen, programma’s en
projecten
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Subsidie, revolving funding of
garantiestelling voor duurzame
investeringen
Duurzaamheidscriteria integreren in
subsidie- en accommodatiebeleid
Actief handhaven van wettelijke
afspraken, bijv. op milieubeheer en social
return
En…

Kennis en ervaring delen
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Deelname aan (inter)nationale
samenwerkingsverbanden,
Ambtelijke en bestuurlijke collega-totcollega consultaties (zie werk VNG
international)
Etaleren, inspireren en leren door zeperds
& best practices
En…

Transparantie en communicatie,
laten zien waar je als gemeente staat







Deelname aan benchmarks
(waarstaatjegemeente.nl,
duurzaamheidsmeter.nl)
Communicatiestrategie en -middelen voor
uitdragen van ambities en prestaties
Voortgang monitoren – evaluerenrapporteren (maatschappelijk
jaarverslag)
En…

vng-international@vng.nl | www.vng-international.nl

