Dames en heren,
In 1987 werd duurzame ontwikkeling in een rapport van een
commissie van deskundigen onder leiding van mevr. Brundtland, de
eerste vrouwelijke premier van Noorwegen en directeur van de
Wereldgezondheidsorganisatie, omschreven als : ‘een ontwikkeling
die tegemoet komt aan de behoeften van de huidige generatie
zonder de mogelijkheid voor toekomstige generaties om in hun
behoeften te voorzien in gevaar te brengen’.
Bij duurzame ontwikkeling gaat het om een voortdurend zoeken naar
een evenwicht tussen verschillende dimensies. Pas waar die elkaar
overlappen, kan worden gesproken van ‘duurzame ontwikkeling’. De
dimensies zijn de sociale, economische en ecologische dimensie. We
moeten in onze economische ontwikkeling immers ook rekening
houden met de mensen en met het milieu.
Maar niet enkel met de mensen hier, in Vlaanderen maar ook elders,
en dat noemt men interregionale solidariteit: ontwikkeling in de rijke
landen mag niet ten koste gaan van ontwikkeling in de arme landen.
Daarnaast is er ook de intergenerationele solidariteit: toekomstige
generaties moeten minimaal over dezelfde mogelijkheden
beschikken als de huidige. Dus we kunnen de wereld en alle
grondstoffen nu niet opsoeperen, we dienen rekening te houden
met onze kinderen, kleinkinderen , achterkleinkinderen ect.
De verschillende dimensies van duurzame ontwikkeling in onderlinge
samenhang beschouwen is een complexe opgave. Het gaat dus over
hier, elders, nu , later, economisch, ecologisch en sociaal.
Duurzaamheid staat meer dan ooit centraal op de internationale
agenda.
Op mondiaal niveau werd in 2012 de Wereldconferentie Duurzame
Ontwikkeling georganiseerd. Op basis van de uitkomst van deze
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wereldconferentie werden de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
onderhandeld en goedgekeurd door de Verenigde naties in
september 2015. Deze “Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen” of
“Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties
worden momenteel verder vertaald per land.
Deze doelstellingen brengen de agenda’s voor duurzame
ontwikkeling, milieu, economie, ontwikkelingssamenwerking,
armoede, gelijke kansen en arbeid samen in een eengemaakte set
doelstellingen op wereldniveau.
In 2007 werd duurzame ontwikkeling in de Belgische grondwet
ingeschreven: daarin staat dat alle regeringen in België duurzame
ontwikkeling moeten nastreven.
Duurzame ontwikkeling heeft ook meer en meer een inbedding
gekregen in het Vlaamse beleid.
Vlaanderen heeft sinds 2008 een decreet dat bepaalt dat duurzame
ontwikkeling een inclusief, coördinerend en participatief beleid is.
- Inclusief wil zeggen dat elk beleidsdomein zijn eigen beleid
duurzame ontwikkeling moet voeren.
- Participatief wijst op het betrekken van alle stakeholders :
bedrijven, NGO’s, kennisinstellingen .. in dit kader trachten we
zoveel mogelijk samen te werken in netwerken met
stakeholders.
- Coördinerend wijst op de coördinerende taak van het team
duurzame ontwikkeling binnen mijn departement Kanselarij
en Bestuur : daarvoor werd een Werkgroep duurzame
ontwikkeling
(WGDO)
opgericht
waarin
de
13
beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid zetelen, en die een
6-tal keer per jaar samenkomt.
Duurzame ontwikkeling blijft dus een overkoepelende aanpak
vereisen. De beleidsintenties met betrekking tot het inclusieve
duurzame-ontwikkelingsbeleid zijn groot. Er wordt ingezet op
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duurzame groei voor een duurzame en economisch leefbare
landbouw. Ook innovatie en ondernemerschap zijn bij uitstek de
hefbomen voor duurzame oplossingen. Het mobiliteitsplan geeft aan
hoe er via een duurzaam langetermijnbeleid inzake mobiliteit ingezet
wordt op duurzaamheid. De Vlaamse toeristische sector wil verder
groeien als een performante en duurzame economische sector. Het
internationale beleid wil bijdragen tot een duurzame wereldhandel.
Het ruimtelijk en leefmilieubeleid zet in op duurzaamheid en ook
voor wonen en bouwen wordt de kaart getrokken van duurzaamheid.
Om die duurzaamheidsintenties vast te leggen wordt er elke
legislatuur
een
Vlaamse
langetermijnstrategie
duurzame
ontwikkeling uitgewerkt. Deze VSDO wordt deze legislatuur ingebed
in een breder project nl de Visienota 2050. Momenteel legt de
Vlaamse overheid de laatste hand aan een langetermijnvisie 2050. De
grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd vragen een
langetermijnstrategie voor Vlaanderen en duurzame systematische
veranderingen of transities. Dit zijn structurele maatschappelijke
omslagbewegingen van een oud naar een nieuw evenwicht, als
gevolg van een samenspel van economische, sociale, ecologische,
institutionele, culturele, technologische en ethische veranderingen
en
ontwikkelingen.
De
ontwerpvisienota
bevat
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transitieprioriteiten. De bedoeling is dat de Vlaamse Regering deze
visienota nog tijdens het voorjaar zal goedkeuren.
De coördinatie van het duurzame ontwikkelingsbeleid wordt
opgevolgd door het team duurzame ontwikkeling.
Het team duurzame ontwikkeling neemt de functie van
expertisecentrum duurzaamheid op om het inclusieve duurzameontwikkelingsbeleid te versterken en om de goede voordbeeldrol van
de Vlaamse overheid met betrekking tot duurzame ontwikkeling te
stimuleren. Het expertisecentrum stelt zijn kennis ten dienste van de
duurzaamheidsaspecten bij de beleidsdomeinen en stimuleert de
ervaringsuitwisseling binnen de overheid via de WGDO waarover ik
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daarnet heb gesproken. Het zoekt naar goede voorbeelden vanuit het
buitenland en brengt die binnen in zijn kennisnetwerk. Zo ontstaan
kruisbestuiving, slimme verbanden en samenwerking tussen de
beleidsintenties
rond
duurzame
ontwikkeling
van
de
beleidsdomeinen.
Het expertisecentrum staat ook in voor de verdere ontwikkeling van
het duurzaamheidsinstrumentarium: duurzaamheidsimpactanalyse;
duurzaamheids-rapportering; maatstaven en afwegingskaders voor
kantoorgebouwen, scholen, zorgsector; instrumenten voor de
introductie van duurzaamheid in management; het aanreiken van
handleidingen (bijvoorbeeld voor het organiseren van duurzame
evenementen); het integreren van duurzaamheid in financiële
instrumenten zoals subsidies. Om de kennisuitwisseling te
organiseren, zal het team duurzame ontwikkeling het
ervaringsnetwerk duurzaamheid (en digitaal kennisdelingsplatform)
verder uitbouwen, ook naar Vlaamse steden, gemeenten en
provincies toe en netwerkevenementen organiseren. Vanuit het
expertisecentrum wordt gewaakt over de aangeboden informatie op
het ervaringsplatform, en worden nieuwe inzichten en kennis
aangereikt.

Met de jaarlijkse prijs voor de duurzaamheid wil het team duurzame
ontwikkeling van het departement Kanselarij en Bestuur
afdelingen of diensten van de Vlaamse overheid belonen die op een
structurele wijze duurzaamheid integreren in hun werking, concrete
resultaten kunnen voorleggen en hun duurzame acties breed
uitdragen.
Voor 2015 hebben we beslist dat deze duurzaamheidsprijs, die straks
zal worden overhandigd, dus gaat naar Vloot, de rederij
gespecialiseerd in overheidsvaartuigen, die via het agentschap
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Maritieme Dienstverlening en Kust deel uitmaakt van de Vlaamse
overheid en mee instaat voor een vlot en veilig scheepvaartverkeer.
Vloot treedt hiermee in de voetsporen van VDAB die de prijs in 2014
in de wacht sleepte.
Het dossier dat Vloot heeft ingediend, werd door interne en externe
experten op zowel sociale, ecologische als economische
duurzaamheidsaspecten positief beoordeeld.
Ik citeer enkele van de bevindingen van de experts :
- ‘Ik denk dat de voorbeelden die VLOOT aanbrengt getuigen van
een gedegen inzet voor duurzaamheid. Voornamelijk de
voorbeelden inzake eco zijn praktisch, duidelijk en getuigen van
de vrijwillige inzet die op dat vlak genomen wordt…. VLOOT
getuigt van een duurzame visie en inzet.’
- “De DAB Vloot heeft, net zoals o.a. de VDAB en het
departement LNE, een gecertificeerd milieuzorgsysteem. Dit is
een vrij uitzonderlijke prestatie. Het betekent dat men werk
maakt van het in kaart brengen van de milieu-impact, en de
daarmee verbonden doelstellingen en indicatoren. Dit betekent
ook dat men acties onderneemt om de impact te verlagen. Ik
vind o.a. hun focus op de stakeholders erg relevant, omdat de
oude ISO- 14001-norm daar nog niet sterk op inzette.”
Ik wil alle medewerkers van Vloot dus van harte feliciteren met hun
inzet voor duurzaamheid! Deze prijs is een welverdiende beloning
voor het werk dat zij allemaal samen hebben geleverd. En ik hoop en
geloof, samen met het team duurzame ontwikkeling van mijn
departement en met de ganse Vlaamse overheid, dat het hen ook zal
motiveren om hun inspanningen voor duurzame ontwikkeling in de
maritieme wereld met veel enthousiasme verder te zetten en nog te
versterken. Zo zal Vloot een inspirerend voorbeeld vormen voor
andere entiteiten en organisaties in diverse sectoren en dit zowel
binnen als buiten de Vlaamse overheid.
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Ik dank u.
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