DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS
BELEID EN ONROEREND ERFGOED

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING
Betreft:

Ontwerp ‘VIZIER2030 — Een 2030-doelstellingenkader voor
Vlaanderen’
Principiële goedkeuring

1. INHOUDELIJK
1.1. SITUERING EN CONTEXT
In het najaar van 2015 en in het voorjaar van 2016 verschenen twee belangrijke teksten die de
Vlaamse blik op de toekomst richtten: de VN-resolutie ‘Transforming our world: the 2030 Agenda
for Sustainable Development’ en ‘Visie 2050 – Een langetermijnstrategie voor Vlaanderen’.
De VN-resolutie vertrekt vanuit uitdagingen en kansen voor onze wereld vandaag. Om die
uitdagingen aan te pakken en de kansen te benutten tekent de VN-resolutie een 2030-agenda voor
duurzame ontwikkeling (2030-ADO) uit. De 17 globale duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen of
Sustainable Development Goals (SDG’s) verwoorden de ambities van de 2030-ADO. Ze zorgen voor
evenwicht tussen de drie dimensies van duurzame ontwikkeling (de economische, sociale en
ecologische dimensie) en vormen als het ware een geïntegreerd, ondeelbaar en universeel actieplan
voor vrede, mensen, planeet, welvaart en partnerschap. De 2030-ADO roept de lidstaten op om de
SDG’s te vertalen naar eigen doelstellingen en die te implementeren in het beleid.
Visie 2050 erkent het belang van ‘vooruit te kijken, samen te werken en mee vorm te geven aan
een aantal evoluties en transities. Veranderingen zijn onvermijdelijk, maar de toekomst is ook
maakbaar. De toekomstvisie toont het Vlaanderen dat we wensen in 2050: een sociaal, open,
veerkrachtig en internationaal Vlaanderen dat welvaart en welzijn creëert op een slimme,
innovatieve en duurzame manier en waarin iedereen meetelt’.
Visie 2050 en de SDG’s zijn sterk met elkaar verbonden. Duurzaamheid is een leidend principe voor
Visie 2050, die geldt als derde Vlaamse Strategie voor Duurzame Ontwikkeling.
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1.2. EEN VLAAMSE 2030-DOELSTELLINGENKADER
De mededeling aan de Vlaamse Regering van 28 oktober 2016 legde de implementatie van de SDG’s
in Vlaanderen vast (VR 2016 2810 MED.0419/1). Met Visie 2050 is het eerste onderdeel van de SDGimplementatie-agenda gerealiseerd, nl. ‘het ontwikkelen van een duidelijke langetermijnvisie
afgestemd op de SDG’s’. Met ‘Vizier 2030’ geven we invulling aan het tweede onderdeel. We opteren
daarbij voor een ambitieus, ondeelbaar, meetbaar en geïntegreerd Vlaams 2030doelstellingenkader. De Mededeling aan de Vlaamse Regering van 19 mei 2017 (VR 2017 1905
MED.0209/1) lichtte de redenen, de kenmerken en het traject naar dit 2030-doelstellingenkader toe
en gaf een stand van zaken met conclusies uit een inventarisatie van bestaande en toekomstige
langetermijndoelstellingen. Gaandeweg werd de aanpak geëvalueerd en aangepast (VR 2017 0707
MED.0289).

Gebaseerd op de SDG’s & gelinkt aan Visie 2050
De onderliggende modellen van Visie 2050 en de SDG’s vertonen grote gelijkenissen. We clusteren
de Vlaamse 2030-doelstellingen daarom volgens de dimensies en randvoorwaarden van Visie 2050:
voor een inclusieve samenleving, via een nieuwe economie, binnen de ecologische grenzen van de
planeet, met een open en wendbare overheid in partnerschap. Die clustering sluit ook aan bij de
5 P’s van de 2030-ADO: mensen (people), planeet (planet), welvaart (prosperity), vrede (peace) en
partnerschap (partnership).
De transitieprioriteiten kunnen we beschouwen als versnellers in de realisatie van de 2050-ambitie.
De doelstellingen die ze omvatten zijn doorgaans meer operationeel van aard, maar ze zullen
uiteraard wel bijdragen tot de realisatie van de 2030-ADO.

Focus
Het SDG-kader is niet alleen veelomvattend, met zijn 169 targets is het ook gedetailleerd. Het
ontwerp tracht focus te brengen in het Vlaams 2030-doelstellingenkader zonder daarbij aan cherry
picking te doen. Daarbij legt het onder meer de nadruk op doelstellingen waarop Vlaanderen een
impact heeft en vallen implementatiemiddelen en doelstellingen met een externe dimensie in
principe buiten de scope van dit kader.

Vervolledigd door andere langetermijnbeleidsplannen in opmaak
Doelstellingen uit de 2030-ADO die deel uitmaken van andere (sectorale)
langetermijnbeleidsplannen (in opmaak), meer bepaald het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, het
Mobiliteitsplan, het Energie- en Klimaatplan, het Luchtplan en het Woonbeleidsplan, hebben we
buiten beschouwing gelaten in de opmaak van dit doelstellingenkader. We kozen ervoor om deze
plannen hun eigen totstandkomingstraject verder te laten volgen. Na de goedkeuring van deze
langetermijnbeleidsplannen zullen hun 2030-doelstellingen integraal deel uitmaken van dit 2030doelstellingenkader en het zo vervolledigen.

Indicatoren
Momenteel hanteren diverse internationale organisaties een eigen set van indicatoren om de
doelafstanden t.o.v. de SDG’s te monitoren: de VN, de OESO en Eurostat. Uit een vergelijking van
de verschillende sets blijkt dat de set van Eurostat het nauwst aansluit bij de VRIND-indicatoren
en een interessante en geschikte collectie is voor Vlaanderen om de doelafstanden te monitoren.
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Ze vormen de basis en een inspiratiebron om nog verder specifieke indicatoren te ontwikkelen om
de Vlaamse 2030-doelstellingen te concretiseren en meetbaar te maken. Dit proces zal starten eens
de Vlaamse 2030-doelstellingen definitief vastliggen.

1.3. VERVOLGTRAJECT
Na de eerste principiële goedkeuring van het Vlaams 2030-doelstellingenkader door de Vlaamse
Regering volgt een officiële adviesvraag aan de strategische adviesraden. Parallel hiermee
organiseert het Departement Kanselarij & Bestuur een belanghebbendenoverleg. Op basis van de
adviezen en de bevindingen van het belanghebbendenoverleg wordt het ontwerp herwerkt. Dit
aangepaste ontwerp zal voorwerp uitmaken van formele onderhandelingen tussen de Vlaamse
Regering, de partners van het VESOC en de Verenigde Verenigingen, die dan uitmonden in een
Vlaams 2030-doelstellingenkader dat ter formele goedkeuring wordt voorgelegd aan de Vlaamse
Regering.

2. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE BEGROTING VAN DE VLAAMSE
GEMEENSCHAP
Dit voorstel is een visienota waarin een langetermijnvisie afgestemd op de SDG’s wordt
ontwikkeld. Hierbij wordt voorgesteld dat de principiële goedkeuring van dit voorstel nog geen
enkel financieel of budgettair engagement inhoudt.

3. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE LOKALE BESTUREN
Het voorstel heeft geen weerslag op de lokale besturen.

4. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP HET PERSONEEL EN DE
PERSONEELSBUDGETTEN
Het voorstel heeft
personeelsbudgetten.
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5. VOORSTEL VAN BESLISSING
De Vlaamse Regering beslist
1. haar principiële goedkeuring te hechten aan het bijgaande ontwerp ‘Vizier 2030 – een 2030doelstellingenkader voor Vlaanderen’, waarbij dit voorstel nog geen enkel financieel of
budgettair engagement inhoudt;
2. de Minister-president van de Vlaamse Regering te gelasten over voornoemd ontwerp van
decreet het advies in te winnen van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, de Milieuen Natuurraad van Vlaanderen, de Vlaamse woonraad, de Strategische Adviesraad Ruimtelijke
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Ordening en Onroerend Erfgoed, de Mobiliteitsraad van Vlaanderen, de Strategische
Adviesraad voor het Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid, de Strategische Adviesraad voor
Landbouw en Visserij, de Vlaamse onderwijsraad, de Strategische Adviesraad voor Cultuur,
Jeugd, Sport en Media en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, met het verzoek
het advies mee te delen binnen een termijn van 30 dagen.

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Geert BOURGEOIS

Bijlage:
- Ontwerp ‘VIZIER2030 — Een 2030-doelstellingenkader voor Vlaanderen’
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