
TAFEL # 4 
Doel:  op welke wij ze kunnen we Zeeuwse steden en dor-

pen veerkrachtig, leefbaar, veilig en klimaatbestendig ma-

ken.   

RELEVANTE SDG  

DOELEN 2030 

 

SDG  DOEL 11.6 

Tegen 2030 de nadelige MILIEUIM-

PACT VAN STEDEN per capita reduce-

ren, ook door bijzondere aandacht te 

besteden aan de luchtkwaliteit.  

 

SDG DOEL 11.a  

Ondersteuning van positieve econo-

mische, sociale en ecologische BAN-

DEN TUSSEN STEDELIJKE, PERI-

URBANE EN RURALE GEBIEDEN door 

versterking van de nationale en regio-

nale ontwikkelingsplanning.  

 

SDG DOEL 13.1 

De VEERKRACHT en het aanpassings-

vermogen versterken van met klimaat 

in verband te brengen gevaren en 

natuurrampen in alle landen.  

Het klimaat verandert, daar kunnen we niet omheen. De 

kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen 

neemt toe. Dat levert risico’s op voor onze economie, ge-

zondheid en (water) veiligheid.  

Inkoop trajecten verbeteren (mede) de luchtkwaliteit,  ontwerpen klimaatbe-

stendig en versterkten de banden tussen gebieden.  

Leveranciers van producten bieden oplossingen voor CO2 opvang, gezonde 

luchtkwaliteit en  leefbare gemeenschappen (hitte stress). 

Denk aan wateroverlast bij stortbuien of langdurige regenval. Maar ook het uit-

zetten van bruggen bij langdurige warmte ( zodat ze niet meer dicht kunnen). 

Klimaatverandering treft ons allemaal en vraagt van alle Zeeuwen aanpassings-

vermogen. Overheden, inwoners, bedrijven, organisaties: iedereen kan én moet 

zijn/ haar steentje bijdragen.  

Zeeland ís Land in Zee. Dat biedt kansen voor getijdenenergie en windenergie.  

Bovendien zijn nieuwe technologieën om energie te winnen uit water of wind 

een goed exportproduct. Verder telt Zeeland een flink aantal grote industriële 

bedrijven. Dat biedt mogelijkheden om grote hoeveelheden restwarmte opnieuw 

te gebruiken om zo energie te besparen. Met gericht beleid kunnen we een be-

langrijke bijdrage leveren aan het nationale doel (klimaatakkoord van Parijs): 95% 

CO2-reductie in 2050. 

 

POSITIEVE IMPACT INDICATOREN 

Klimaatadaptatie, Leefomgeving  
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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/

