
TAFEL # 5 
Doel:  mobiliteit en infrawerken duurzaam innoveren 

door meer betaalbare opwekking van duurzame energie 

en schonere lucht in Zeeland.    

RELEVANTE SDG  

DOELEN 2030 

 

SDG DOEL 7.2 

In 2030 is het aandeel van HER-

NIEUWBARE ENERGIE in de mondiale 

energiemix aanzienlijk verhoogd. 

 

SDG DOEL 9.1 

Ontwikkelen van kwalitatieve, be-

trouwbare, duurzame en veerkrachti-

ge INFRASTRUCTUUR, met inbegrip 

van regionale en grensoverschrijden-

de infrastructuur, ter ondersteuning 

van de economische ontwikkeling en 

het menselijk welzijn, met klemtoon 

op een BETAALBARE EN BILLIJKE TOE-

GANG VOOR IEDEREEN.  

De huidige mobiliteit zorgt voor een hoge uitstoot van 

broeikasgassen en fijnstof. Daarom zet Zeeland zich in 

om de mobiliteit te verduurzamen en infrastructuur 

duurzaam aan te leggen en te beheren. 

Inkoop trajecten dragen bij  aan het uitbreiden van hernieuwbare energie en 

opslag waar kansen zijn en start pilots voor innovatieve oplossingen.  

Leveranciers van producten bieden  oplossingen voor CO2 opvang, opslag van 

windenergie, gezonde luchtkwaliteit en nieuwe mobiliteit  - voor betaalbare 

bereikbaarheid voor iedere Zeeuw en bezoeker. 

De provinciale ambitie is dat alle mobiliteit in 2040 emissieloos is. Tussendoelen:  

alle personenauto’s rijden in 2035 emissieloos; en openbaar vervoer is in 2025 

volledig uitstootvrij. Daarnaast is er focus op een emissieloze logistieke sector, 

scheepvaart en duurzame opties voor de fastferry Vlissingen-Breskens. Om de 

groei van het aantal elektrische voortuigen bij te houden is een provinciaal dek-

kend laadinfra voor elektrische voertuigen noodzakelijk. In 2025 zijn minimaal 

3.000 (snel) laadpunten in Zeeland gerealiseerd.  

Het beschikbaar komen van steeds meer deelmobiliteit oplossingen, ‘Mobility as 

a Service’ aanbieders en zelfrijdende voertuigen bieden mooie kansen om de 

bereikbaarheid en de leefbaarheid van Zeeland te verbeteren. 

Om de transitie naar emissieloze mobiliteit te maken is een koppeling met her-

nieuwbare energie zoals zonne-en windenergie nodig. Ook het lokaal bufferen 

van energie in batterijen of waterstof is belangrijk. ‘Vehicle to Grid’ oplossingen 

daarbij zijn interessant om te onderzoeken. 

POSITIEVE IMPACT INDICATOREN 

hernieuwbar energie, fijnstof 

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

https://www.clo.nl/indicatoren/nl0385-verbruik-van-hernieuwbare-energie?ond=20881
https://www.rivm.nl/media/milieu-en-leefomgeving/hoeschoonisonzelucht/
https://mviplatform.nl/
https://www.zeeland.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/

