
TAFEL # 1 
Doel:  het verhogen van zowel de gezondheid van mensen als 

de kwaliteit van bodem, water en lucht;  waarborging van toe-

gang tot deze basisvoorzieningen voor de allerarmsten. 

RELEVANTE SDG 

DOELEN 2030 

 

SDG DOEL 1.1  

in 2030 IS EXTREME ARMOEDE 

UITGEBANNEN voor alle mensen 

overal ter wereld, zoals op dit 

moment gedefinieerd als leven 

van minder dan $1,25 per dag  

 

SDG DOEL 1.5 

in 2030 is DE VEERKRACHT VAN 

DE ARMEN OPGEBOUWD, even-

als die van personen in kwetsba-

re situaties. Hun blootstelling aan 

en kwetsbaarheid voor extreme 

klimaat gerelateerde gebeurte-

nissen en andere economische, 

sociale en ecologische schokken 

en rampen, is verkleind.  

 

SDG DOEL 3.9 

 in 2030 is het aantal sterfgeval-

len/ziekten door gevaarlijke che-

mische stoffen en LUCHT-, WA-

TER- EN BODEMVERONTREINI-

GING AANZIENLIJK VERMINDERD  

Zeeland heeft van nature alle ingrediënten in huis voor 

een gezond en prettig leven. Rust, ruimte, water en 

vruchtbare aarde.  

Inkoop trajecten stimuleren de lokale economische ontwikkeling door bij te 

dragen aan verbetering van de luchtkwaliteit, lbodem en waterkwaliteit; 

waarbij de gezondheid van de Zeeuwen en bezoekers aan Zeeland wordt 

meegenomen.   

Leveranciers maken inzichtelijk wat de herkomst en samenstelling is van hun 

producten; zowel de kansen  op een eerlijk inkomen als de risico’s  voor ne-

gatieve impact op mens en milieu ( in de hele keten van grondstof tot ge-

bruik en afdanking) komen in beeld.   

Mosselen, oesters, zwarte bessen, zeekraal of verse vis…..  Appels, peren, prui-

men, aardappelen, uien,  bonen, krab, kreeft of scheermes….. Het komt van 

het Zeeuwse land óf uit het Zeeuwse water.  

Fietsen langs de kust of langs de uitgestrekte velden van Zeeuws-Vlaanderen. 

Wandelen over het strand of door de bossen van Schouwen-Duiveland. Zwem-

men, surfen of zeilen op de Oosterschelde. Yoga of bootcamp op de stranden 

van Walcheren. Je kunt het zo gek niet bedenken of het kan in Zeeland.  

Gezond in Zeeland wil de natuurlijke kwaliteiten van Zeeland die een positieve 

invloed (kunnen) hebben op de gezondheid van bewoners én toeristen meer 

over het voetlicht brengen. Om ondernemers en organisaties bij elkaar te 

brengen, zijn vijf Gezond in Zeeland-makelaars actief.  

 

POSITIEVE IMPACT INDICATOREN 

Luchtkwaliteit, Bodemkwaliteit, Waterkwaliteit, Social Faireness 

Dit document is opgesteld door het MVI Platform voor de bijeenkomst “Zeeuwen kopen met Impact!” op 1 oktober 2020  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/luchtkwaliteit/normen-luchtkwaliteit
https://edepot.wur.nl/240474
https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/waterkwaliteit/indicatoren-voor-waterkwaliteit/index.aspx
https://www.socialhotspot.org/
https://mviplatform.nl/
https://mviplatform.nl/
https://www.zeeland.nl/


Achtergrond informatie 

 Wat zijn Werken, Leveringen en Diensten? Bron: Pianoo 

 

Werken betreffen alle bouwkundige en civieltechnische 

werken. Hieronder valt de bouw van een brug, een kantoor-

gebouw of de aanleg van een weg. Onderhoudswerkzaam-

heden die verder gaan dan het enkel in stand houden van 

het werk en verbouwingswerkzaamheden vallen veelal ook 

onder Werken.  

Leveringen omvatten aankoop, huur, lease en huurkoop 

van producten.  

Onder Diensten vallen alle inkopen die niet onder Werken 

of Leveringen vallen.  

https://www.sdgnederland.nl/sdgs/
https://www.pianoo.nl/nl/metrokaart/wat-zijn-werken-leveringen-diensten
https://www.zeeland.nl/beleid-en-regelgeving/maatschappelijk-verantwoord-inkopen
https://mviplatform.nl/
https://www.sdgnederland.nl/

