
TAFEL # 2 
Doel gesprek:  het bevorderen van vaardigheden en be-

wustzijn om de transitie naar een biobased economie te 

versnellen. 

RELEVANTE SDG  

DOELEN 2030 

 

SDG DOEL 4.7  

In 2030 is ervoor gezorgd dat alle leer-

lingen de kennis en vaardigheden op-

doen die nodig zijn om duurzame ont-

wikkeling te bevordering, zoals EDUCA-

TIE GERICHT OP DUURZAME ONTWIKKE-

LING, duurzame levensstijlen, mensen-

rechten, gendergelijkheid, bevordering 

van een cultuur van vrede en geweld-

loosheid, wereldburgerschap, de waar-

dering van culturele diversiteit en de 

bijdrage van cultuur aan duurzame ont-

wikkeling  

 

SDG DOEL 12.2  

Tegen 2030 het duurzame beheer en het 

efficiënte GEBRUIK VAN NATUURLIJKE 

HULPBRONNEN realiseren  

 

SDG DOEL 12.3  

In 2030 is het wereldwijde VOEDSELAF-

VAL op detailhandels- en consumentni-

veau gehalveerd, evenals de voedselver-

liezen bij de productielijnen en toeleve-

ringsketens, waaronder verliezen na de 

oogst.  

 

  

Zeeland stimuleert een duurzame economie waarbij 

een aanzienlijk deel van fossiele grondstoffen zoals 

aardolie, gas en steenkool wordt vervangen door her-

nieuwbare alternatieven uit biomassa. 

Inkoop trajecten bieden ruimte om voor ‘een werk’ nieuwe biobased pro-

ducten te testen. Deze living labs zijn leerwerkplaatsen waar kennis wordt 

gedeeld én vakmensen met jongeren worden verbonden.  

Bij inkoop trajecten van producten bieden leveranciers inzicht in zowel  het 

gebruik van natuurlijke bronnen als de milieu-impact tijdens de gehele le-

vensduur van een product.    

Inkoop trajecten voor catering en events  dragen kennis over aan een groter 

publiek door promotie van circulaire biobased producten.  

De biomassa komt bij voorkeur uit natuurgebieden, GFT afval, rioolzuiverings-

slib en reststromen  van de agro & foodsector uit de eigen regio. Import via de 

havens is mogelijk onder de voorwaarde dat teelt, transport en verwerking 

per saldo leidt tot vermindering van CO2-uitstoot (in vergelijking tot het be-

nutten van  fossiele bronnen).  

Om minder afhankelijk te zijn van fossiele grondstoffen worden kringlopen 

gesloten. In de circulaire economie wordt in elke stap van de kringloop waarde 

aan grondstoffen toegevoegd  (óf  behouden stoffen hun waarde).  

Door lokale samenwerking verkorten we productieketens, wisselen we grond-

stoffen uit én ontwikkelen we samen nieuwe toepassingen, processen en pro-

ducten. Dat leidt tot kostenbesparingen en innovaties.  

POSITIEVE IMPACT INDICATOREN  

Biobased, Circulair, Biomassa 

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

https://gobiobased.eu/
https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy/indicators
https://www.biobasedcontent.eu/en/certification/
https://mviplatform.nl/
https://mviplatform.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/

