
TAFEL # 7 
Doel:  verbeteren van de waterkwaliteit en de biodiver-

siteit in Zeeland en daarbuiten.   

RELEVANTE SDG  

DOELEN 2030 

 

SDG DOEL 14.1 

Tegen 2025 de vervuiling van de zee 

voorkomen en in aanzienlijke mate 

verminderen, in het bijzonder als 

gevolg van ACTIVITEITEN OP HET 

LAND, met inbegrip van vervuiling 

door ronddrijvend afval en voe-

dingsstoffen. 

  

SDG 14.b  

Toegang verschaffen aan kleinschali-

ge ambachtelijke vissers tot mariene 

hulpbronnen en markten.. 

  

SDG DOEL 15b  

Aanzienlijke MIDDELEN UIT ALLE 

BRONNEN EN OP ALLE NIVEAUS 

mobiliseren om duurzaam bosbe-

heer te financieren, en te zorgen 

voor adequate stimulansen voor 

ontwikkelingslanden om duurzaam 

bosbeheer te bevorderen, onder 

meer voor behoud van bossen en 

herbebossing  

Visserij en aquacultuur verschaffen voor 4,3 miljard mensen ruim 
15 procent van hun dierlijke eiwitconsumptie.  Zonder zorgvuldig 
beheer van onze zeeën als essentiële mondiale hulpbron is er geen 
duurzame toekomst mogelijk voor deze sector.  

Inkoop trajecten verbeteren via ‘een werk’ de natuurwaarden in het water en 
op het land door vervuiling tegen te gaan en op te ruimten.  

Leveranciers en producenten van gaan verantwoordelijk om met natuurlijke 

hulpbronnen, bevorderen biodiversiteit en dragen bij aan schoon water in de 

hele keten. 

Onze wateren bevatten (micro)plastic. In totaal zijn er een hoop verschillende 

aquatische diersoorten die de microplastics verwarren met echt voedsel.  Micro-

plastics kunnen een bron zijn van giftige stoffen.  

Wereldwijd verliezen we jaarlijks 13 miljoen hectare bos, terwijl  landaantasting 

zorgt voor woestijnvorming van 3,6 miljard hectare.   

Het beschermen, ontwikkelen en beheren van natuur en landschap zijn belangrij-

ke taken van de Provincie. Het natuurbeleid is gericht op behoud en versterking 

van de bijzondere Zeeuwse natuur en karakteristiek Zeeuws landschap voor de 

bewoners en bezoekers van Zeeland.  Het bezoeken van de natuurgebieden en 

het cultuurlandschap wordt gefaciliteerd met het wandel- en fietsnetwerk en het 

vergroten van de kennis over de natuur.  

 

POSITIEVE IMPACT INDICATOREN 

Living planet index, Biodiversiteit, TEEB stad, openbaar groen 

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

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/44/biodiversiteit-noordzee-achteruit
https://www.clo.nl/indicatoren/nl1083-wat-is-biodiversiteit
https://www.teebstad.nl/
http://www.vvog.info/default.asp?page=47
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/

