
De 2030-agenda voor 
duurzame 
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in Vlaanderen 



Duurzame ontwikkeling in België 

Grondwet art. 7bis 

“Bij de uitoefening van hun respectieve bevoegdheden streven de 
federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten de doelstellingen 
na van een duurzame ontwikkeling in haar sociale, economische en 
milieugebonden aspecten, rekening houdend met de solidariteit 
tussen de generaties.” 

Bevoegdheid van federale staat, gewesten en gemeenschappen 

Coördinatie via Interministeriële Conferentie Duurzame 
Ontwikkeling (IMCDO) 

Ondersteuning door ambtelijke stuurgroep en technische 
werkgroepen 

Nationale strategie duurzame ontwikkeling 

Kadertekst + strategieën van gefedereerde entiteiten 

Samenwerkingswerven 



De SDG’s in Vlaanderen 

2008 
• Decreet duurzame ontwikkeling 

Beleid rond duurzame ontwikkeling is een inclusief, 
gecoördineerd en participatief beleid  

Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling is coherent en 
beleidsdomeinoverschrijdend en wordt voorbereid in 
overleg met de verschillende bestuursniveaus en 
maatschappelijke actoren  



De SDG’s in Vlaanderen 

2008 
• Decreet duurzame ontwikkeling 

2015 
• Visie 2050 – Een langetermijnstrategie voor 

Vlaanderen 

Derde Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling 

Onderschrijft de SDG’s en heeft duurzame ontwikkeling als 
leidend principe 



De SDG’s in Vlaanderen 

2008 
• Decreet duurzame ontwikkeling 

2015 
• Visie 2050 – Een langetermijnstrategie voor 

Vlaanderen 

2016 
• Mededeling aan de Vlaamse regering 

SDG-implementatie-agenda 
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De SDG’s in Vlaanderen 

2015 
• Visie 2050 – Een langetermijnstrategie voor 

Vlaanderen 

2016 
• Mededeling aan de Vlaamse Regering 

2017 
• Mededeling aan de Vlaamse Regering 

Vlaams 2030-doelstellingenkader 



Situering & motivering 

één geïntegreerd 2030-
doelstellingenkader 

een meetbaar 2030-
doelstellingenkader 

een afgestemd en gedragen 
2030-doelstellingenkader 



Plan van aanpak 
FASE 1: ADMINISTRATIEVE VOORBEREIDING - DEEL 1  

DOEL: inventarisatie en analyse bestaande doelstellingen 

FASE 2: MEDEDELING AAN DE REGERING 

DOEL: mededeling met conclusies fase 1 en plan van aanpak 



Plan van aanpak 

FASE 3: ADMINSTRATIEVE VOORBEREIDING - DEEL 2  

DOEL:  administratief voorstel 2030-doelstellingenkader 

Conclusies van fase 1 zijn uitgangspunt 

Door de ‘uitgebreide WGDO’ 

 



Bedenkingen bij plan van aanpak 

Vanwege de strategische adviesraden 

Dubbel werk vermijden met andere lopende trajecten (Beleidsplan 
Ruimte Vlaanderen, Mobiliteitsplan, Energie- en Klimaatplan, 
transitieprioriteiten Visie 2050, …)  

Te krap tijdsbestek voor voorziene expertenwerking 

Vanwege de beleidsdomeinen 

Te strakke timing voor fase 3  moeilijk interne terugkoppeling en 
nader onderzoek  

Daarom aangepaste projectaanpak en -timing op basis van 
volgende krachtlijnen 

Projecttiming aligneren op de timing van de langetermijn-
beleidsplannen in opmaak 

Politiek-ambtelijke samenwerking en afstemming versterken 

Formele adviesvraag aan de strategische adviesraden over een 
politiek-ambtelijk ontwerp van 2030-doelstellingenkader voorzien 
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Plan van aanpak bis 

FASE 3: VOORBEREIDING VAN POLITIEK-AMBTELIJK ONTWERP 

DOEL: - ontwerp van 2030-doelstellingenkader 

 - beslissing van de Vlaamse Regering  

FASE 4: ADVIESVRAAG AAN DE STRATEGISCHE ADVIESRADEN EN 
BELANGHEBBENDENOVERLEG 

DOEL: - tweede gedragen ontwerp van 2030-doelstellingenkader  

FASE 5: ONDERHANDELINGEN & BESLISSING 

DOEL: - geïntegreerd, meetbaar en gedragen 2030-doelstellingenkader  

 - actieplan om knooppunten en hiaten aan te pakken 

 
 

 



Dank voor de aandacht 

Vragen? 


