
Spaarnelanden en de VN  
Duurzame Ontwikkelingsdoelen 
Spaarnelanden heeft als missie om de motor van een duurzame en plezierige 
leefomgeving te zijn. In ons werk zien we duidelijke raakvlakken met de 
Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s, Sustainable Development Goals) van de 
Verenigde Naties. Dat is ook niet vreemd, want deze gaan over verbetering van 
de leefbaarheid van onze planeet, welzijn voor mensen en duurzame productie 
en consumptie. En wat op wereldschaal als doel wordt gesteld, gaat ook op voor 
onze eigen, lokale leefomgeving. Of eigenlijk: juist op het lokale niveau begint 
het. In navolging van de landelijke overheid hebben daarom ook de gemeenten 
Haarlem en Zandvoort zich achter de VN-doelen geschaard.



Grondstoffenschaarste en circulariteit 
Natuurlijke bronnen voor grondstoffen raken uitgeput. Daarom is het 
niet duurzaam als bruikbare grondstoffen nog langer in het restafval 
terechtkomen en worden verbrand. We spannen ons in om zoveel 
mogelijk grondstoffen in de kringloop te houden. Bijvoorbeeld door 
in onze invloedssfeer afvalscheiding en hoogwaardige recycling van 
grondstoffen te bevorderen.
 
Daarmee dragen we bij aan SDG 12, Verantwoorde productie  
en consumptie.  

Klimaatadaptatie en biodiversiteit 
De aarde warmt op en dat feit brengt grote schade toe aan ons klimaat. 
Zo krijgen steden ’s zomers meer last van hitte en gaat het steeds meer 
en harder waaien en regenen. Dit heeft gevolgen voor de openbare 
ruimte en de manier waarop we met groen en bomen moeten omgaan. 
Klimaatbestendige beheersmaatregelen en biodiversiteit vormen 
daarom een strategisch thema. We willen waar mogelijk bijdragen aan 
de ‘ontstening’ van leefomgevingen. De specifieke functie van bomen in 
de regulering van water en de opname van CO2 is een pijler onder ons 
beheer van het bomenareaal. 
 
Onze initiatieven rond dit thema dragen bij aan SDG 13, Klimaatactie  
en SDG 15, Leven op het land.  

Duurzame stadsmobiliteit en deeleconomie 
Door de aard van haar dienstverlening heeft Spaarnelanden 
veel ervaring opgebouwd in logistiek en mobiliteit. Tegelijkertijd 
maken nieuwe ontwikkelingen het vervoer in steden slimmer en 
schoner. Daarbij zorgt een groeiende deeleconomie voor minder 
grondstoffengebruik en nieuwe mogelijkheden voor de inrichting  
van de leefomgeving. Van deze ontwikkelingen kan Spaarnelanden de 
regierol op zich nemen, als spil tussen bewoners, overheden en markt. 
Dit doen we door te investeren in pilots op het gebied van integrale, 
duurzame mobiliteitsconcepten voor inwoners van Haarlem en 
Zandvoort en bedrijven.
 
Deze pilots dragen direct bij aan SDG 11, Duurzame steden en 
gemeenschappen. Indirect zorgen ze ook voor waardig werk en 
economische groei (SDG 8). Een impuls voor de deeleconomie  
maakt steden duurzamer (SDG 11) en draagt bij aan verbetering  
van duurzaam grondstoffengebruik (SDG 9) en verduurzaming  
van consumptie (SDG 12).  
 



Energietransitie en vermindering uitstoot 
De wereld moet snel over van fossiele brandstoffen naar duurzamere 
varianten. Deze overgang is nogal complex en vraagt om een fijnmazig 
netwerk van bijvoorbeeld zonnepanelen, windmolens, vergisters, 
waterstofstations en batterijen. In het eigen wagenpark en dat van onze 
klanten zijn we continu bezig om het gebruik van fossiele brandstoffen 
en schadelijke uitstoot te beperken. In 2030 willen we emissievrij zijn. 
 
Ook de inspanningen op dit thema dragen bij aan SDG 11  
(Duurzame steden en gemeenschappen). Tegelijkertijd hebben we 
daarmee ook impact op SDG’s 7 (Betaalbare en duurzame energie)  
en 9 (Industrie, innovatie en infrastructuur). 

Participatie en lokale gemeenschap 
De Participatiewet vraagt van bedrijven en overheden dat ze mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt voldoende kansen bieden op werk 
en ontplooiing. Tegelijkertijd willen burgers zelf ook meer betrokken 
worden bij hun omgeving. Ook dat is participatie. Met ons werk in 
de openbare ruimte en de werkgelegenheid die wij op dit gebied 
scheppen, bijvoorbeeld in onze wijkteams maar ook met betrekken van 
ambassadeurs, neemt Spaarnelanden een betekenisvolle positie in. 
 
Wij zien dit als de manier om aan SDG 8 (Waardig werk) en SDG 1  
(Armoedebestrijding) bij te dragen. Participatie zorgt ook dat 
ongelijkheid afneemt (SDG 10, Ongelijkheid beperken) en dat 
inclusiviteit in onze samenleving groeit (SDG 11, Steden inclusief, 
veerkrachtig en veilig).  

Governance, klanttevredenheid  
en vertrouwen in de overheid  
Spaarnelanden als een effectief werkend bedrijf van gemeenten  
draagt bij aan goodwill voor de overheid. Daarom zorgen we dat 
bewoners, bedrijven en andere stakeholders tevreden blijven over 
onze dienstverlening. Daarnaast betrekken we zoveel mogelijk 
inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen bij onze visie  
op de leefomgeving van morgen. Voor dit alles is goed bestuur nodig:  
de governance van Spaarnelanden. 
 
Onze inzet voor meer samenwerking in de stad bevordert de cohesie, 
inclusiviteit en verantwoordelijkheid (SDG16). Dit past ook bij het 
stimuleren van partnerschap voor duurzame ontwikkeling (SDG 17).


