
Overzicht van voor Haarlem relevante Global Goals.  
 
De nummering verwijst naar het document ‘Global Goals for Sustainable Development – Wat lokale overheden 
moeten weten’ , waarin de VNG de voor lokale Nederlandse overheden relevante doelen heeft opgenomen 
met een korte toelichting. Verantwoording vindt alleen plaats over de voor Haarlem relevante doelen. 

 

Nr Korte omschrijving Onderdeel van nota 

1 Einde aan armoede overal en in al zijn vormen  

1.3 In 2030 hebben alle Haarlemmers, gelijke rechten 
op economische middelen, evenals toegang tot 
basisvoorzieningen, eigendom van en zeggenschap 
over land en andere vormen van eigendom, 
erfrecht, natuurlijke hulpbronnen, geschikte nieuwe 
technologie en financiële diensten. 

Uitvoeringsprogramma Participatiewet juni 2015-
juni 2016 (2015/162169) 
 
Beleidskeuzenota Participatiewet Haarlem en 
Zandvoort (2013/469125) 
 
Samen voor elkaar (2012/172892) 
 
Samen voor elkaar: groeien naar financiële 
zelfredzaamheid (2012/338471) 
 
Visienota handhaving (2012/342276) 
 
Transformatienota sociaal domein (2015/168421) 
 
Beleidsplan Schulddienstverlening 2016-2019  
Stevig op eigen benen (2016/191640) 
 
Koersdocument Werk en inkomen (2016/255654) 
 
Nota Samen actief tegen armoede 2016-2020 
(2015/488128) 

2. Einde maken aan honger, voedselzekerheid en 
betere voeding bereiken en duurzame landbouw 
bevorderen 

 

2.4 Stadslandbouw Raadsbesluit: Burgerinitiatief Stadslandbouw 
(2012/247884) 

3. Er wordt gezorgd voor gezonde levens, en wordt 
het welzijn voor alle mensen van alle leeftijden 
bevorderd. 

 

3.6 In 2020 is het aantal doden en gewonden door 
verkeersongevallen gehalveerd. 

Actualisatie  
Haarlems Verkeer en Vervoersplan 
(2009/102764) 

4. Zorgen voor goed en inclusief onderwijs en 
mogelijkheden voor levenslang leren voor allen 
promoten 

 

4.1 In 2030 is er voor gezorgd dat alle meisjes en jongen 
vrij, onpartijdig en goed basis- en voortgezet 
onderwijs voltooien, dat tot relevante en effectieve 
leerresultaten leidt. 

Lokale Educatieve Agenda 2015-2019 
(2015/166463) 
 
Regionale Educatieve Agenda 2015-2019 
(2015/90668) 
 
Regionale Agenda voor de toekomst 'Aanval op 
de schooluitval 2015 tot en met 2018 Zuid- en 
Midden-Kennemerland' (2015/32177) 
 
Strategisch huisvestingsbeleid onderwijs 2015 
(2015/166865) 

4.a Onderwijsfaciliteiten bouwen en verbeteren. 



Nr Korte omschrijving Onderdeel van nota 

5. Gendergelijkheid en empowerment van alle 
vrouwen en meisjes bereiken 

 

 Haarlem zet zich in voor gelijke rechten voor 
iedereen. 
 

Lokaal actieplan regenboogstad Haarlem 2015 – 
2017 (2015/76144) 

6 Zorg voor beschikbaarheid en duurzaam beheer 
van water en sanitaire voorzieningen voor 
iedereen 

 

6.5 In 2030 is integraal waterbeheer op alle niveaus 
geïntegreerd, onder meer via grensoverschrijdende 
samenwerking waar mogelijk. 

Integraal Waterplan Haarlem 2014 
(2013/526116) 

7 Zorg voor toegang tot betaalbare, betrouwbare, 
duurzame en moderne energie voor iedereen 

 

7.2 In 2030 is het aandeel van hernieuwbare energie in 
de mondiale energiemix aanzienlijk verhoogd. Plan van aanpak Haarlem Klimaatneutraal 

(2008/107519) 7.3 In 2030 is de snelheid van de verbetering van de 
energie-efficiëntie wereldwijd verdubbeld. 

8. Duurzame, inclusieve en bestendige economische 
groei en volledige en productieve werkgelegenheid 
en fatsoenlijk werk voor iedereen bevorderen 

 

8.3 Bevorderen van op ontwikkeling gericht beleid dat 
productieve activiteiten, fatsoenlijke 
werkgelegenheid, ondernemerschap, creativiteit en 
innovatie, ondersteunt en formalisering en groei van 
micro-, kleine en middelgrote ondernemingen 
stimuleert, mede door toegang tot financiële 
diensten. 

Economische agenda (2015/497123) 
 
Koersdocument Werk en inkomen (2016/255654) 

 In 2020 is het deel van de jeugd dat zonder werk zit 
of geen onderwijs of een opleiding volgt aanzienlijk 
kleiner. 

11 Maak steden en dorpen inclusief, veilig, 
veerkrachtig en duurzaam 

 

11.6 In 2030 is het nadelige milieueffect van de steden 
per inwoner verminderd, onder meer door speciale 
aandacht te schenken aan de luchtkwaliteit en 
gemeentelijke en ander afvalbeheer. 

Plan van aanpak Haarlem Klimaatneutraal 
(2008/107519) 

12 Duurzame consumptie- en productiepatronen 
waarborgen 

 

12.2 In 2030 duurzaam beheer en efficiënt gebruik van 
natuurlijke hulpbronnen. 

Plan van aanpak Haarlem Klimaatneutraal 
(2008/107519) 
 
Startprogramma Haarlem Circulair 2030 
(2016/82431) 

12.3 In 2030 is het wereldwijde voedselafval op 
detailhandels- en consumentniveau gehalveerd, 
evenals de voedel verliezen bij de productielijnen en 
toeleveringsketens, waaronder verliezen na de 
oogst. 

12.5 In 2030 is de afvalproductie aanzienlijk verminderd 
door middel van preventie, reductie, recycling en 
hergebruik. 

12.7 Bevordering van praktijken op het gebied van 
overheidsopdrachten die duurzaam zijn, in 
overeenstemming met het nationale beleid en de 
prioriteiten. 
 
 



Nr Korte omschrijving Onderdeel van nota 

13 Neem dringend actie om klimaatverandering en de 
effecten ervan te bestrijden 

 

13.1 Verhoog de veerkracht en het aanpassingsvermogen 
aan klimaatgerelateerde gevaren en natuurrampen 
in alle landen. 

Startprogramma Haarlem Circulair 2030 
(2016/82431) 

13.3 Verbeter het onderwijs voor een verdere 
bewustmaking en verbetering van de menselijke en 
institutionele vaardigheden met betrekking tot het 
beperking van, de aanpassing aan, de verkleining 
van de invloed van, en vroegtijdige waarschuwingen 
voor klimaatverandering. 

16 Bevordering van vreedzame, inclusieve en 
rechtvaardige samenleving voor iedereen en 
effectieve, inclusieve instellingen op alle niveaus 

 

16.7 Zorgen voor responsieve, inclusieve, participatieve 
en representatieve besluitvorming op alle niveaus. 

Initiatiefvoorstel Experiment Loting 
(2016/282807) 
 
Activiteiten Duurzame Stedelijke Vernieuwing 
(2016/47231) 

 


