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Eind september 2015 hebben de regeringsleiders van 193 lidstaten van de
Verenigde Naties in New York goedkeuring gegeven aan de resolutie “Onze
wereld transformeren: de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling”. De
Duurzame Ontwikkelingsdoelen of Sustainable Development Goals (SDGs)
vormen de kern van deze resolutie. Voor het eerst in de geschiedenis van
de VN is er nu een alomvattend en integraal samenhangend akkoord
bereikt over de aanpak van de grote mondiale uitdagingen en hebben alle
landen, dus ook Nederland, zich daaraan op het hoogste politieke niveau
gecommitteerd. In totaal gaat het om 17 doelstellingen, uitgewerkt in 169
targets.
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1 Inleiding

Figuur 1.1 Sustainable Development Goals (Bron: Verenigde Naties)

De SDGs zijn ontwikkeld als een follow-up op de RIO+20 conferentie van
de VN in 2012 en bouwen voort op de Millenium Development Goals uit
2000. In vergelijking met de Millenium Goals kunnen de SDGs gezien
worden als een meer holistische en geïntegreerde benadering van het
ontwikkelingsvraagstuk. Ze zijn in vergelijking met de Millenium Goals dan
ook meer in lijn met de eerdere benadering van het ontwikkelingsvraagstuk
door de Brundtland Commissie in haar rapport Our Common Future uit
1987 en de Rio Declaration on Environment and Development (1992). De
SDGs zijn zo ontwikkeld dat ze universeel zijn, op ieder land van toepassing
ongeacht of het nu gaat om een rijk of een arm land. De Millenium

5
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Goals waren vooral gericht op de arme landen in de wereld. Wat verder
van belang is, is dat “the SDGs are meant to be integrated, indivisible
and collectively support a development agenda balancing the economic,
social and environmental dimensions of sustainability”.1 Het interessante
van de SDGs is, hoewel ze geen wettelijke basis hebben, ze tegelijkertijd
een normatief raamwerk bieden voor ontwikkeling en daarmee voor de
implementatie door regeringen en andere stakeholders. De implementatie
van de resolutie die op 1 januari 2016 van start is gegaan, vindt primair
plaats op het niveau van lidstaten en is de verantwoordelijkheid van de
afzonderlijke regeringen. Datzelfde geldt voor de monitoring van de
nationale vooruitgang bij het realiseren van de doelstellingen. Afgesproken
is dat de afzonderlijke landen rapporteren aan de VN. Hiervoor is in
VN-verband gewerkt aan een indicatorensysteem voor het meten van de
voortgang.2 In Nederland is de monitoring in eerste instantie, op verzoek
van het ministerie van Buitenlandse Zaken, ter hand genomen door het
CBS.3 Het in november 2016 gepubliceerde rapport wordt door het CBS
getypeerd als een eerste verkenning van het meten van de SDG-indicatoren voor Nederland en vormt in haar ogen daarmee een startpunt voor
een brede maatschappelijke discussie met onder meer niet-gouvernementele organisaties, planbureaus, kennisinstituten, ministeries en andere
organisaties over hoe de voortgang in Nederland op het terrein van de
SDGs gemeten kan en zou moeten worden.
In de aard en inhoud van de CBS verkenning zitten voor Telos verschillende
uitdagingen. Om te beginnen ziet het CBS haar verkenning als het
startpunt voor een brede maatschappelijke discussie hoe de voortgang
op het terrein van de SDGs gemeten zou kunnen worden. Hier ligt zoals
het CBS maar ook anderen aangeven nog een behoorlijke uitdaging.4
Sinds haar oprichting in 2000 houdt Telos als universitair kennisinstituut
zich al bezig met het meten van duurzame ontwikkeling op lokale en
regionale schaal. Telos heeft in die 17 jaar een schat aan kennis en ervaring
opgedaan hoe duurzaamheid, met name in de Nederlandse context maar
ook daarbuiten, te operationaliseren en meetbaar te maken is. Het is een
uitdaging om een bijdrage te leveren aan de brede maatschappelijke
discussie.
Het CBS monitort vooralsnog uitsluitend de vooruitgang op het niveau van
Nederland als geheel. Ze besteedt in haar rapportage geen aandacht aan
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Zie bijv. ICSU, ISSC (2015): Review of the Sustainable Development Goals: The Science
Perspective. Paris: International Council for Science (ICSU) en CBS (2016), Meten van
SDGs: een eerste beeld van Nederland
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verschillen tussen regio’s en gemeenten. Hierin zit een tweede uitdaging.
Het implementeren van de SDGs vraagt niet alleen beleid en actie van de
nationale overheid, maar evenzogoed beleid en initiatieven van decentrale
overheden en andere maatschappelijke stakeholders. Het belang van
steden voor de realisatie van de SDGs wordt wel erkend. Er is in het SDG
framework dan ook een expliciete stedelijke SDG (doel 11) opgenomen met
als doel ‘steden en nederzettingen inclusief, veilig, robuust en duurzaam
maken’. Binnen dit doel zijn 10 targets geformuleerd gericht op het
aanpakken van stedelijke uitdagingen zoals de aanpak van sloppenwijken,
rampenbestrijding, betaalbare huisvesting, openbaar vervoer, luchtkwaliteit,
afvalmanagement en het voorzien in publieke en groene ruimten. De
rol van steden gaat echter veel verder dan de realisatie van doel 11, hoe
belangrijk deze op zich ook is. Lokale actie is vereist voor het realiseren
van vrijwel alle SDGs. Een studie van Habitat laat zien (zie figuur 1.2) dat 10
doelen van de 17 SDGs direct dan wel indirect verband houden met doel 11,
dat 30% van alle targets gelinkt kunnen worden aan die van doel 11 en dat
bijna 40% van alle indicatoren met doel 11 zijn verbonden.5 Daarnaast is de
realisatie van doel 11 sterk verknoopt met die van doel 3 (gezondheid en
welzijn), doel 5 (gendergelijkheid), doel 6 (schoon water en sanitair), doel
9 (duurzame industrie, innovatie en infrastructuur), doel 13 (klimaatactie)
en ‘last but not least’ doel 17 (partnerschappen voor de doelen). De
SDGs bieden steden een geïntegreerde en brede agenda voor stedelijke
ontwikkeling met aandacht voor gelijke ontwikkelingskansen voor iedereen,
bevorderen van economische ontwikkeling, voorzien in een gezonde
leefomgeving, verbeteren van de kwaliteit van leven en versterken van de
veerkracht tegen de achtergrond van klimaatproblemen en alledaagse
risico’s.6
Het is tegen de achtergrond van bovenstaande van belang en relevant
om in de monitoring ook aandacht te besteden aan de (verschillen
in) vooruitgang op lokaal en regionaal niveau in het realiseren van de
SDGs. Door een lokale SDG monitor te maken worden lokale overheden
geïnformeerd over de stand van zaken in hun eigen gemeente en
tegelijkertijd uitgedaagd, voor zover nodig, om nieuw beleid te ontwikkelen
c.q. bestaand beleid te intensiveren om meer progressie te boeken en de
realisatie van de SDGs dichterbij te brengen.

5

Cities Alliance (2015), Sustainable Development Goals and Habitat III: Opportunities for
a successful New Urban Agenda

6

Kuhle, Holger & Gabriela Aguinaga Gumuzio (2017), A step forward towards an EU SDG
Cities Index, Sustainable Development Solutions Network (SDSN)
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Figuur 1.2 De stedelijke dimensie van de SDG 2030 agenda (Bron: Misselwitz, &
Villanueva(2015)

Sinds 2014 maakt Telos de Nationale monitor duurzame gemeenten.
Het meetinstrument dat hiervoor wordt gebruikt vertrekt vanuit de brede
definitie van duurzame ontwikkeling (cf. de commissie Brundtland) en is
geoperationaliseerd met behulp van de zogeheten 3 kapitalenbenadering
van duurzame ontwikkeling (ook bekend als People, Planet, Profit). De
eerste versie is op verzoek van en gefinancierd door het ministerie van
IenM gemaakt. In de Nationale monitor duurzame gemeenten wordt op
basis van een dataset van ruim 100 indicatoren het presteren van alle (bijna
400) Nederlandse gemeenten op uniforme wijze in kaart gebracht. Met
de Nationale monitor duurzame gemeenten als vertrekpunt, waarvan in
september 2017 de 4de versie verschijnt, is de voorliggende lokale SDG
monitor ontwikkelt. Deze laat zien:
a
b

c

d

Hoe een lokale SDG monitor er conceptueel uit zou kunnen zien?
Waar deze monitor overeenkomt en afwijkt van de Nationale monitor
duurzame gemeenten?
Wat de verschillen zijn in performance tussen (verschillende typen)
gemeenten?
Wat, toegepast op een concrete gemeente i.c. de gemeente Oss, de
uitdagingen zijn voor de gemeente Oss?

Op deze wijze hoopt Telos niet alleen een bijdrage te leveren aan het
gewenste debat, maar tevens met de gemeente Oss als voorbeeld andere
gemeenten in Nederland uit te dagen en te inspireren inhoud te geven aan
de noodzakelijke SDG implementatiestrategie op lokaal niveau.

8
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SDGs op gemeenteniveau
In het kader van de monitoring van de SDGs zijn er op mondiaal niveau
afspraken gemaakt over indicatoren die gebruikt kunnen worden om de
voortgang in het behalen van de doelen te monitoren. In totaal zijn 241
indicatoren7 gedefinieerd verdeeld over de 17 SDGs en 169 targets. De
indicatoren uit deze lijst zijn vooral gericht op en bedoeld voor voortgangsrapportages door landen. In dit hoofdstuk wordt aangegeven welke
indicatoren ingevuld kunnen worden voor Nederlandse gemeenten. Het
startpunt hierbij is de huidige monitoring van duurzame ontwikkeling zoals
Telos deze voor onder andere de Nationale Monitor duurzame gemeenten
hanteert.

2.1

Algemene beschouwing SDG
raamwerk en Telos methodiek
De SDGs bestaan uit 17 doelen (zie bijlage 1). Wat betreft formulering
zijn de SDGs vergelijkbaar met de eisen (lange termijndoelen) die Telos
gebruikt om aan te geven aan welke eisen een duurzame ontwikkeling zou
moeten voldoen of anders geformuleerd hoe een duurzame wereld er op
de lange termijn uit zou moeten zien. Vervolgens kan op basis van deze
doelen aangegeven worden welke indicatoren nodig zijn om te kunnen
meten of die duurzame ontwikkeling ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt.
In beide benaderingswijzen zijn de doelen verwoord in algemene termen.
Net als in de wijze waarop Telos duurzame ontwikkeling heeft gedefinieerd
en geoperationaliseerd zijn ook in de SDGs de drie kapitalen van duurzame
ontwikkeling terug te vinden. De inhoud van de SDGs en de eisen/doelen
uit de Telos methodiek wijken echter van elkaar af. Deze verschillen worden
vooral veroorzaakt door verschillen in perspectief én in de wijze van
totstandkoming van beide systemen. De SDGs zijn geformuleerd vanuit
een mondiaal perspectief en tot stand gekomen in een politiek proces,
terwijl de Telos methodiek vanuit een Nederlands perspectief en met een
meer wetenschappelijke achtergrond is ontwikkeld. Het andere perspectief
werkt door in de voorraden die in de Telos methodiek gebruikt worden.
Zo zijn bijvoorbeeld de voorraden ‘kunst en cultuur’, ‘woonomgeving’ en
‘ruimtelijke vestigingsvoorwaarden’ uit de Telos methodiek niet in de SDGs
terug te vinden. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor ‘kennis’ als belangrijke
inputfactor in het economische kapitaal. Zondermeer geldt dat in de Telos
benaderingswijze het economisch kapitaal een prominentere rol speelt
dan in de SDGs. Andersom zijn ‘gendergelijkheid’ en ‘ongelijkheid binnen

7

Van de 241 indicatoren zijn er negen die voor twee of meer targets gebruikt worden, dit
brengt het totaal op 230 unieke indicatoren
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2 Monitoringsysteem voor
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en tussen landen’ niet in de Telos eisen terug te vinden. Het ontwikkelen
van deze SDG monitor heeft bij Telos wel tot het besef geleid dat Telos het
ongelijkheidsvraagstuk wat nadrukkelijker zou moeten meenemen in haar
monitoringactiviteiten. Nu zit het er wat impliciet in verwerkt en wordt het
zeker niet uitgesplitst naar sociale groepen.
Het ontbreken van een duidelijk theoretisch fundament onder de SDGs en
haar indicatoren wordt als een gemis gezien. Het CBS maar ook anderen
wijzen terecht hierop (CBS 2016, ICSU/ISSC 2015). Zowel Telos als het
CBS maken beiden gebruik van een zogeheten kapitalenbenadering om
aan te geven welke hulpbronnen een samenleving tot haar beschikking
heeft om welvaart en welzijn te genereren. Telos onderscheidt drie
kapitalen: het economisch kapitaal, het sociaal-culturele kapitaal en het
ecologische kapitaal. Telos maakt gebruik van een duurzaamheidsdriehoek
om een en ander te visualiseren.

Figuur 2.1 Duurzaamheiddriehoek

Het CBS onderscheidt naast het economisch en natuurlijk kapitaal
menselijk en sociaal kapitaal. In beide benaderingswijzen geldt dat de
hulpbronnen/kapitalen noodzakelijk zijn voor het op peil houden van de
welvaart en welzijn en daarmee bepalend voor de kwaliteit van leven van
de bevolking. Uitputten van de hulpbronnen betekent dat toekomstige
generaties niet over dezelfde ontwikkelingsmogelijkheden beschikken
als waarover de huidige generatie op dit moment beschikt, een centraal
element uit één van Brundtland’s uitgangspunten:
“Sustainable development meets the need of the present without
compromising the ability of future generations to meet their own needs”

12

Het hebben van een goed conceptueel kader maakt het om te beginnen
mogelijk om veel systematischer te doordenken welke inputs noodzakelijk
zijn in het maatschappelijke proces (inkomensvorming, productie,

De targets uit de SDGs zijn veel specifieker geformuleerd om beleidsincentives te genereren dan de eisen in de Telos methodiek. Hierdoor zijn
de targets van de SDGs beter meetbaar en sluiten ze ook beter aan op
de geformuleerde indicatoren. De indicatoren zijn echter minder specifiek
omschreven. Dit komt vooral doordat de indicatoren voor de SDGs nog
verder kunnen worden uitgesplitst, bijvoorbeeld door verschillen tussen
groepen mensen aan te geven. Afzonderlijke landen zullen daarom nog
een nadere invulling aan de indicatoren moeten geven, zoals in Nederland
door het CBS (2016) is gedaan. In de inventarisatie van het CBS is dan ook
onderscheid gemaakt tussen indicatoren die direct overeen komen met de
definitie van de VN en alternatieve indicatoren.

2.2

Beschikbaarheid van indicatoren
Het CBS heeft in 2016 een eerste verkenning uitgebracht met betrekking
tot de monitoring van de SDGs op landelijk niveau. Uit deze verkenning
komt naar voren dat voor 98 van de SDG-indicatoren direct gegevens
kunnen worden aangeleverd. Voor 60 indicatoren dienen nadere gegevens
verzameld te worden. Van 39 indicatoren geeft het CBS aan dat deze
voor Nederland niet van toepassing zijn, meestal omdat deze indicatoren
betrekking hebben op ontwikkelingslanden. Het CBS heeft in haar analyse
niet gekeken naar de 49 indicatoren voor ondersteunende (op beleid
gerichte) targets.
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consumptie, verdeling) om de kwaliteit van leven nu en in de toekomst
te borgen. Maar het maakt het ook mogelijk om afhankelijkheden tussen
de doelen zichtbaar te maken. Het ontbreken van een goed conceptueel
kader wordt door Nilsson en Constanza (2015) in hun review van de SDGs
in verband gebracht met het feit dat de SDGs een ‘narrative of change’
missen. Zij bepleiten een meer wetenschappelijke benadering. “Deploying
a more scientific approach to the refinement of the framework would
enable a more systematic means-ends separation between ultimate goals
(intrinsic goods in their own right), for example human wellbeing, and
enabling means or conditions.”

Op basis van de studie van het CBS en de lijst van SDG-indicatoren
(inclusief de ondersteunende targets) heeft Telos een prototype gemaakt
van de monitoring van de SDGs op gemeenteniveau. Hierbij is gestart met
een inventarisatie van indicatoren die mogelijk ingevuld kunnen worden. Uit
deze inventarisatie is naar voren gekomen dat 72 van de 241 indicatoren
niet voor Nederland of op gemeentelijk niveau van toepassing zijn. Van de
overige indicatoren heeft Telos er in dit prototype 104 kunnen invullen8.In
figuur 2.2 is de verdeling van ingevulde indicatoren per SDG te zien. Uit
figuur 2.2 blijkt dat de best gevulde doelen zijn:

8

Het totale monitoringssysteem bestaat uit 131 indicatoren waarvan er 14 twee of meer
keer zijn gebruikt, waardoor 111 unieke indicatoren overblijven
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• doel 1: Uitbannen van armoede overal, in alle vormen;
• doel 3: Verzekeren van een gezond leven en bevorderen van welzijn op
elke leeftijd;
• doel 11: Steden en nederzettingen inclusief, veilig, robuust en duurzaam
maken;
• doel 17: Versterken van de implementatiemiddelen en vernieuwen van
het mondiaal partnerschap voor duurzame ontwikkeling.

Figuur 2.2 Vulling van indicatoren voor de SDGs

De doelen waarvoor de helft of minder van de indicatoren kon worden
ingevuld, zijn:
• doel 2: Uitbannen van honger, bereiken van voedselzekerheid,
verbeterde voeding en het bevorderen van duurzame landbouw;
• doel 5: Bereiken van gendergelijkheid en zelfontplooiing/empowerment
voor alle vrouwen en meisjes;
• doel 7: Verzekeren van toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame
en moderne energie voor iedereen;
14

Bij doel 2 wordt de beperkte vulling onder meer veroorzaakt doordat de
VN-doelen vooral gaan over het veilig stellen van de voedselvoorziening
en minder over bijvoorbeeld voedingsgewoonten. Doel 5 komt in de Telos
monitoring niet terug, daarnaast wordt er in de beschikbare openbare
landelijke en regionale statistieken niet altijd onderscheid gemaakt naar
geslacht. Bij doel 7 komt de lagere vulgraad vooral doordat er voor dit
doel door de VN relatief weinig (slechts 5) targets zijn geformuleerd en de
indicatoren voor ondersteunende targets op regionaal niveau lastig zijn in
te vullen. Doel 8 wordt door de VN op andere manieren ingevuld dan de
voorraden ‘concurrentiepositie’ en ‘arbeid’ uit de Telos monitoring. Hierdoor
zijn de door de VN opgenomen indicatoren, die weliswaar in Nederland op
regionaal niveau van toepassing zijn, moeilijker op gemeentelijk niveau in
te vullen. Bij doel 12 speelt, dat gegevens over grondstoffengebruik minder
makkelijk op regionaal niveau zijn uit te splitsen. Doel 14, met betrekking
tot oceanen, is op lokaal niveau (zelfs voor kustgemeenten en eilanden)
eigenlijk niet van toepassing. Bij doel 16 gaan de VN-indicatoren veel uit
van uitsplitsingen naar delicten, leeftijd en geslacht van slachtoffers die in
de Nederlandse openbare statistieken niet aanwezig zijn.
Een van de basisprincipes van de SDGs is dat iedereen voordelen moet
ondervinden van een duurzame ontwikkeling. In het monitoringssysteem
zoals dat nu door Telos is opgesteld komt dit principe niet volledig tot
uiting. In de eerste plaats komt dit omdat er voor gekozen is om alleen
basisindicatoren op te nemen zonder verdere uitsplitsingen. De reden
hiervoor is dat als wel uitsplitsingen meegenomen zouden worden het
aantal indicatoren vele malen groter zou worden. In de tweede plaats zijn
gegevens voor de benodigde uitsplitsingen over groepen mensen op
regionaal niveau vaak niet direct in statistieken beschikbaar. Om dit wel
mogelijk te maken zal teruggegaan moeten worden naar de oorspronkelijke brondata. Hetgeen uiteraard kan, maar voor het ontwikkelen van een
prototype in dit stadium een brug te ver was.

2.3
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• doel 8: Bevorderen van aanhoudende, inclusieve en duurzame
economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en eerlijk
werk voor iedereen;
• doel 12: Verzekeren van duurzame consumptie- en productiepatronen;
• doel 14: Conserveren en duurzaam gebruik maken van de oceanen,
zeeën en mariene hulpbronnen voor duurzame ontwikkeling;
• doel 16: Bevorderen van vreedzame en inclusieve samenlevingen met
het oog op duurzame ontwikkeling, verzekeren van toegang tot het
rechtssysteem voor iedereen en creëren van doeltreffende, verantwoordelijke en inclusieve instituties op elk niveau.

Vergelijking met Nationale monitor
duurzame gemeenten
Voor het verzamelen van de indicatoren voor de monitoring van de SDGs is
in eerste instantie gebruik gemaakt van gegevens die ook in de Nationale
monitor duurzame gemeente worden gebruikt. In figuur 2.3 is per SDG
aangegeven wat de overlap is met de indicatoren uit de Nationale monitor

15
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duurzame gemeenten. In totaal komt een minderheid (37%) van de
indicatoren overeen met de gegevens uit de Nationale monitor duurzame
gemeenten. Dit heeft er vooral mee te maken dat de definities van de
indicatoren met betrekking tot de SDGs niet aansluiten op de indicatoren
uit de Nationale monitor duurzame gemeenten.9 De doelen waar de
grootste verschillen tussen de Nationale monitor duurzame gemeenten en
de monitoring van de SDGs ontstaan zijn:
• doel 3: Verzekeren van een gezond leven en bevorderen van welzijn op
elke leeftijd;
• doel 4: Verzekeren van gelijke toegang tot kwalitatief goed onderwijs en
bevorderen van levenslang leren voor iedereen;
• doel 5: Bereiken van gendergelijkheid en zelfontplooiing/empowerment
voor alle vrouwen en meisjes;
• doel 10: Terugdringen van ongelijkheid binnen en tussen landen;
• doel 12: Verzekeren van duurzame consumptie- en productiepatronen;
• doel 17: Versterken van de implementatiemiddelen en vernieuwen van
het mondiaal partnerschap voor duurzame ontwikkeling.
In doel 3 wordt voor de SDG-indicatoren veel ingegaan op de
doodsoorzaken. In de gezondheidsindicatoren uit de Nationale monitor
duurzame gemeenten gaat het meer over het voorkomen van ziekten
en de toegankelijkheid van gezondheidszorg. Bij doel 4 speelt een
vergelijkbare situatie waarbij de SDG-indicatoren meer gericht zijn op
behaalde examencijfers en de daadwerkelijke deelname aan onderwijs.
Aan doel 5 over gelijkheid van vrouwen en mannen wordt in de Nationale
monitor duurzame gemeente geen aandacht besteed. Eerder is ook al
geconstateerd dat dit doel relatief slecht is gevuld. Ook doel 10 maakt
geen onderdeel uit van de Nationale monitor duurzame gemeenten. De
indicatoren in doel 12 bestaan gedeeltelijk uit indicatoren gericht op de
afval, maar hier liggen de accenten net wat anders dan in de voorraad afval
en grondstoffen uit de Nationale monitor. Doel 17 is een meer op acties
en beleid gericht doel en is daarom niet terug te vinden in de Nationale
monitor. Een aantal van de indicatoren uit doel 17 kunnen wel ingevuld
worden vanuit de door Telos opgestelde Governance monitor.10
Vanuit de Nationale monitor zijn er nog diverse aanvullingen mogelijk op
de monitoring van de SDGs op lokaal niveau. Deze aanvullingen passen
echter niet direct bij de huidige targets van de SDGs en er zal dus een
bredere interpretatie of zelfs uitbreiding van targets nodig zijn. Binnen
de SDGs komen geen indicatoren terug over de sociale samenhang
van samenlevingen en de eventueel daaruit voortkomende informele
ondersteuning (in de vorm van mantelzorg en vrijwilligerswerk). Vanuit
Nederlands perspectief is dit van belang in het kader van de participatie
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9

In het bepalen van indicatoren voor de SDGs is dicht gebleven bij de definities die door
de VN en het CBS worden gehanteerd

10

Bastiaan C.J. Zoeteman, Martha Klein, Corné Wentink, Lisa Snoeij, Eric van Dorst en
Sanne Paenen (2016), Governance monitor duurzame gemeenten 2016. Bestuurlijke
duurzaamheidsambities en hun uitvoering door 390 gemeenten in Nederland, Telos
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samenleving. In ontwikkelingslanden speelt dit mogelijk nog een grotere
rol omdat daar veel activiteiten in informele circuits plaatsvindt. Binnen
het thema van duurzame steden zou meer aandacht kunnen zijn voor de
beleving van de gebouwde omgeving. Dit kan enerzijds via tevredenheid
met de voorzieningen in de buurt en anderzijds via de hinder die mensen
ondervinden. Zoals eerder opgemerkt ontbreken in de SDGs basis
economische aspecten zoals ruimtelijke vestigingsvoorwaarden, kennisinfrastructuur en bedrijfsontwikkelingen. Hoewel deze aspecten niet direct in
de SDGs zijn opgenomen, is economische ontwikkeling wel een belangrijk
onderdeel van duurzame ontwikkeling.

Figuur 2.3 Verhouding indicatoren uit de Nationale monitor en extra indicatoren voor de
SDG
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Naast deze thema’s zijn er ook nog enkele individuele indicatoren die extra
in de monitoring van de SDGs zouden kunnen worden opgenomen:
• buffervermogen huishoudens als indicator voor het risico op armoede
bij doel 1;
• levensverwachting als geaggregeerde indicator voor gezondheid binnen
doel 3;
• totale soortenrijkdom als extra indicator naast het voorkomen van
beschermde soorten bij doel 15;
• ontgroening en vergrijzing als indicator voor de toekomstbestendigheid
van de beroepsbevolking bij doel 8.
In bijlage 1 wordt per doel een overzicht gegeven van de gebruikte
indicatoren. Daarbij wordt tevens aangegeven welke indicatoren ook zitten
in de Nationale Monitor Duurzame Gemeenten.
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gemeentelijk niveau
Met de gegevens over de indicatoren zoals beschreven in hoofdstuk
twee kan een beeld worden verkregen van de situatie in gemeenten met
betrekking tot de SDGs. In dit hoofdstuk zal een beschrijving worden
gegeven van deze resultaten. Enkele specifieke doelen die interessante
scores of patronen laten zien, zullen apart worden beschreven.

3.1

Totaalbeeld voor Nederlandse gemeenten
In het algemeen doet Nederland, zeker in internationaal perspectief, het
op veel van de doelen en indicatoren uit de SDGs goed (CBS, 2016). Als
gekeken wordt naar de gemiddelde score van de Nederlandse gemeenten
wordt dit niet direct zichtbaar (zie figuur 3.1). Dit komt enerzijds doordat
het rekenkundig gemiddelde van gemeenten is genomen in plaats van
het gewogen landelijk gemiddelde en anderzijds door de methode van
normering die gebruikt wordt om te komen tot een score per SDG.11 Wel
is uit figuur 3.1 af te lezen hoe de doelen ten opzichte van elkaar scoren.
Doel 6 met betrekking tot schoon drinkwater en sanitair scoort erg goed
ten opzichte van de andere doelstellingen. Dit komt vooral doordat er in
Nederland bij vrijwel alle woningen en bedrijven een vorm van afvalwaterzuivering wordt toegepast. Ook de drinkwaterkwaliteit in Nederland is
goed. Op de doelstelling voor klimaatactie (doel 13) scoren Nederlandse
gemeenten gemiddeld hoog, maar tussen de gemeenten zit wel een
grote spreiding. Dit komt voornamelijk omdat er in Nederland een grote
spreiding bestaat in het risico op overstromingen tussen laag en hoog
gelegen gebieden. Daarnaast geldt dat dit doel slechts gevuld is met twee
indicatoren. De score op de doelstelling voor gezondheid en welzijn (doel
3) is relatief hoog doordat enkele ziektebeelden waarin de SDGs specifiek
op zijn gefocussed (zoals SOA’s) in Nederland goed onder controle zijn,
daarnaast is de gezondheidsinfrastructuur in Nederland goed op orde.
De score bij ongelijkheid verminderen (doel 10) is vooral goed doordat er
veel gemeenten zijn waar geen aangiften binnenkomen met betrekking
tot discriminatie. Dit klopt met het de constatering dat aangiften zich
concentreren in de steden, maar mogelijk is het aantal aangiften niet de
beste manier om het voorkomen van discriminatie te meten. Het laatste
doel waar Nederlandse gemeenten het goed doen is duurzame steden
en gemeenschappen (doel 11). Dit komt door een relatief laag risico op

11

Om de waarden van de indicatoren te kennen aggregeren tot scores voor de doelen
is dezelfde methodiek gebruikt als voor de Nationale monitor duurzame gemeenten
(zie Zoeteman, e.a., 2017). Voor de totaalscore is het rekenkundig gemiddelde van alle
doelen berekend
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3 Situatie SDGs op
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grootschalige calamiteiten en criminaliteit, maar ook de relatief goede
milieuscores op onder andere afval en concentraties schadelijke stoffen.

Figuur 3.1 Gemiddelde score van Nederlandse gemeenten op de SDGs (de stippellijnen
geeft de standaarddeviatie aan)

Het doel waar Nederlandse gemeenten het laagste op scoren is doel 5 met
betrekking tot gendergelijkheid. Dit is het gevolg van het lagere salaris van
vrouwen en een relatief laag aantal vrouwen in gemeenteraden. Ook op
de doelstelling voor een duurzame energie (doel 7) scoren Nederlandse
gemeenten vrij laag. Dit hangt vooral samen met een ten opzichte van de
landelijke doelstelling lage hoeveelheid duurzame energiebronnen. Doel
15 met betrekking tot leven op land laat ook een lagere score zien. Deze
lagere score wordt sterk beïnvloed door de hoge emissies van stikstof en
fosfaat naar de bodem en door een relatief geringe oppervlakte en kwaliteit
van (beschermde) natuurgebieden.
Als gekeken wordt naar de verdeling van de totaalscore op de SDGs over
Nederland (zie figuur 3.2) dan vallen vooral de hogere scores in stroken
ten oosten en noordoosten van Utrecht op. Ook zitten er gebieden met
hogere scores langs de kust en in het zuidoosten van Brabant. Opvallend is
dat de Randstad een lagere score laat zien. Dit komt doordat de Randstad
wel een goede economie kent, maar daardoor een relatief hogere druk
heeft op de fysieke leefomgeving en sociale structuren. Andere gebieden
met lagere scores liggen rondom de grote rivieren en in de periferie in het
noordoosten en zuidwesten van het land. Vooral de laatste gebieden staan
bekend om hun achterstand in zowel economische ontwikkeling als sociale
problemen.
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3.2
3.2.1

Enkele doelen uitgelicht
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Figuur 3.2 Totaalscore SDGs voor Nederlandse gemeenten

Doel 3: Goede gezondheid en welzijn
Zoals in de vorige paragraaf is aangegeven is de score op het doel over
goede gezondheid en welzijn in Nederlandse gemeenten gemiddeld goed.
Ook als gekeken wordt naar individuele gemeenten blijft deze conclusie
gerechtvaardigd; de laagste scorende gemeente heeft nog altijd een
score van net iets onder de 50%. Er zijn echter wel verschillen tussen de
gemeenten (zie figuur 3.3). Vooral gemeenten in Zeeland, Friesland en in
iets mindere mate in een deel van Gelderland laten een hogere score zien.
Daarbij moet aangetekend worden dat veel van de indicatoren uit het doel
over goede gezondheid en welzijn alleen op provinciale schaal beschikbaar
zijn. In alle gemeenten in deze gebieden laten inwoners minder riskant
gedrag zien. Ziekenhuisopnamen als gevolg van besmetting met HIV en
Hepatitis B is vooral Zeeland en Friesland lager. In Zeeland valt op dat de
kindersterfte aanzienlijk lager is dan in de rest van het land.
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Indicatoren doel 3
• Sterfte a.g.v.
zwangerschap
• Zuigelingensterfte
• Neonatale sterfte
• Ziekenhuisopnamen
a.g.v. HIV besmetting
• Ziekenhuisopnamen
a.g.v. hepatitis B
besmetting
• Sterftecijfer a.g.v.
niet overdraagbare
aandoeningen
• Zelfmoord
• Ziekenhuisopnamen
a.g.v. alcohol en
drugs
• Riskant gedrag
• Verkeersonveiligheid
• Gebruik anticonceptiemiddelen
• Moeders jonger dan
20
• Afstand tot huisarts
• Afstand tot
ziekenhuis
• Kwaliteit ziekenhuis
• Wanbetalers ziektekostenverzekering
• Concentratie fijn stof
• Concentratie ozon
• Werknemers zorg en
welzijn
Figuur 3.3 Score op doel 3: Verzekeren van een gezond leven en bevorderen van welzijn
op elke leeftijd

3.2.2

Doel 4: Kwaliteitsonderwijs
Ten opzichte van de scores op gezondheid en welzijn laat goed onderwijs
een grotere spreiding zien (zie figuur 3.4a). In de verdeling over Nederland
is echter geen duidelijk patroon waarneembaar. Dit komt mede doordat
de richting van de verschillende indicatoren in dezelfde gemeente
tegengesteld kan werken. Zo is bijvoorbeeld in grote gemeenten de
deelname aan het onderwijs hoger (zie figuur 3.4b) (door de jongere
bevolking) maar zijn schoolresultaten gemiddeld gezien lager.
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Indicatoren doel 4
• Eindexamencijfer
Nederlands
• Eindexamencijfer
Wiskunde
• 4-jarigen
deelnemend aan
onderwijs
• Deelname onderwijs
• Deelname personen
met migratieachtergrond
• Schoolexamencijfer Natuur en
maatschappij vakken

b
Figuur 3.4 Score op (a) doel 4: Verzekeren van gelijke toegang tot kwalitatief goed
onderwijs en bevorderen van levenslang leren voor iedereen en (b) de indicator voor
deelname onderwijs

25

Prototype voor een lokale SDG monitor voor Nederland | Situatie SDGs op gemeentelijk niveau

3.2.3

Doel 7: Duurzame energie
De score op doel 7 met betrekking tot duurzame energie is relatief laag
(zie figuur 3.5). Een uitzondering hierop vormen de grotere gemeenten.
Het energiegebruik van woningen in deze gemeenten is lager doordat er
in steden meer kleinere en gestapelde woningen staan. De totale energie
intensiteit is ook lager, doordat er weliswaar meer energie wordt gebruikt
in bedrijven, maar de toegevoegde waarde in grote gemeenten ook hoger
is. Wat betreft duurzame energie scoren grote gemeenten beter op het
gebied van zonne-energie omdat er meer mogelijkheden zijn om energie
op daken van woningen te plaatsen.
Indicatoren doel 7
• Gasverbruik
huishoudens
• Elektriciteitsverbruik
huishoudens
• Gasverbruik bedrijven
• Elektriciteitsverbruik
bedrijven
• Zonnestroom
• Windenergie
• Energieintensiteit

Figuur 3.5 Score op doel 7: Verzekeren van toegang tot betaalbare, betrouwbare,
duurzame en moderne energie voor iedereen
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Doel 10: Ongelijkheid verminderen
Doel 10 gaat in op het terugdringen van ongelijkheid tussen en binnen
landen. Op basis van de verdeling van de score voor dit doel kan worden
geconcludeerd dat er nog duidelijke verschillen bestaan in financiële positie
van gemeenten en haar inwoners (zie figuur 3.6). Opgemerkt moet worden
dat de indicatoren binnen dit doel minder zeggen over de ongelijkheid
binnen gemeenten. De goed scorende gemeenten bevinden zich in een lijn
die loopt van het zuidwesten naar het noordoosten en oosten van het land.
Ook is er een lijn van goed scorende gemeenten langs de Noordzeekust
zichtbaar. Vaak betreft het kleinere rijkere gemeenten.
Indicatoren doel 10
• Inkomensgroei (40%
laagste inkomens)
• Arme huishoudens
• Discriminatie
• Aandeel arbeid
• Solvabiliteitsratio
• Schuldenquote
• Exploitatieresultaat
• Huisvesting asielzoekers
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3.2.4

Figuur 3.6 Score op doel 10: Terugdringen van ongelijkheid binnen en tussen landen

27

Prototype voor een lokale SDG monitor voor Nederland | Situatie SDGs op gemeentelijk niveau

3.2.5

Doel 11: Duurzame steden en gemeenschappen
In het kader van de monitoring van de SDGs op het niveau van gemeenten
neemt doel 11 over duurzame steden en gemeenschappen een centrale
plaats in. De verdeling van de scores voor dit doel over Nederlandse
gemeenten laat een goede overeenkomst zien met de verdeling van de
totaalscore van alle SDGs (zie figuur 3.7). Uiteraard zijn er op individueel
niveau verschillen vanwege andere en minder indicatoren in dit doel. Een
groot verschil met de totaalscore is dat het noorden van het land in dit doel
achterblijft op de totaalscore. Dit lijkt vooral te komen door een opener
landschap met minder bebouwing en infrastructuur.
Indicatoren doel 11
• Betaalbare huurwoningen
• Ontsluiting treinstations
• Bevolkingsdichtheid
bebouwd oppervlak
• Burgerparticipatie
• Lasten cultuur
• Risico transport
• Risico contour
• Overstromingen
• Aardbevingen
• Huishoudelijk
restafval
• Concentratie fijn stof
• Afstand openbaar
groen
• Vandalisme
• Geweldsdelicten
• Vermogensdelicten

Figuur 3.7 Score op doel 10: Terugdringen van ongelijkheid binnen en tussen landen
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De voorliggende uitwerkingen van de Sustainable Development Goals
(SDG’s) voor de gemeente Oss leert ons dat de verschillende doelen
in de gemeente zeer divers scoren (zie figuur 4.1). Zo zien we dat met
name de doelen m.b.t. klimaatactie, schoon water en sanitair, duurzame
industrie, innovatie en infrastructuur, geen honger en duurzame steden en
nederzettingen zeer goed scoren. Aan de andere kant zien we een minder
gunstige score voor de doelen die betrekking hebben op gendergelijkheid,
duurzame consumptie en productie, leven op land, duurzame energie en
vrede, veiligheid en gerechtigheid.
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4 SDG monitor - Gemeente Oss

Figuur 4.1 Scores SDGs voor Oss in vergelijking met Nederland

In de onderstaande paragrafen worden de resultaten van de gemeente
Oss per doel gepresenteerd, daarnaast worden de resultaten tevens in
relatie tot Nederland, Brabant, de middelgrote en voormalige industrie
gemeenten gepresenteerd. Daarnaast wordt ook gekeken naar de trend van
de indicatoren.
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4.1

Doel 1: Geen armoede
Doel 1 - geen armoede - laat voor het aantal arbeidsongeschikten en de
risico contour een positieve ontwikkeling zien, daartegenover laten arme
huishoudens en bijstand een negatieve trend zien. Voor de indicatoren
risico transport en aardbevingen zien we een stabiele situatie over de tijd.
In vergelijking met Nederland en Brabant scoort de gemeente Oss
minder goed op de indicatoren arme huishoudens, bijstand en arbeidsongeschikten. De indicator arbeidsongeschikten scoort ook slechter
in verhouding tot middelgrote gemeenten, terwijl de gemeente Oss in
vergelijking tot deze gemeenten wel beter scoort op arme huishoudens en
bijstand.
Verder geldt dat de gemeente Oss beter scoort op de vlakken Voorzieningenscore, risico transport, aardbevingen, lasten inkomen, lasten onderwijs
en lasten gezondheidszorg. Bij de indicator risico contour loopt de
gemeente Oss achter op alle groepen.

Figuur 4.2 Oss vergeleken met Nederland voor de indicatorscores bij doel 1: Uitbannen
van armoede overal, in alle vormen
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Indicatoren

Arme huishoudens
Bijstand
Arbeidsongeschikten

Trend

M
M
L

Voorzieningenscore
Risico transport
Risico contour

=
L

Overstromingen
Aardbevingen
Lasten inkomen
Lasten onderwijs
Lasten gezondheidszorg

=

Oss in vergelijking met
Nederland

Brabant

Middelgrote
gemeenten

Voormalige
industrie
gemeenten

M
M
M
L
=
M
L
L
L
L
L

M
M
M
L
=
M
M

L
L
M
=
L
M
L
=
L
=
L

=
=
M
L
L
M
=
L
L
L
L

L
=
L
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Tabel 4.1 Trends en vergelijkingen voor Oss op indicatoren bij doel 1: Uitbannen van
armoede overal, in alle vormen
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4.2

Doel 2: Geen honger
Doel 2 - geen honger - laat voor de indicatoren geen trend zien, aangezien
we niet over genoeg gegevens beschikken op dit punt. Wel is te zien dat
de gemeente Oss beter scoort op de indicator landbouwgrond dan de rest
van het land. Zowel in verhouding tot Nederland als geheel, als tot Brabant,
middelgrote gemeenten en voormalige industrie gemeenten.

Figuur 4.3 Oss vergeleken met Nederland voor de indicatorscores bij doel 2: Uitbannen
van honger, bereiken van voedselzekerheid, verbeterde voeding en het bevorderen van
duurzame landbouw

Tabel 4.2 Trends en vergelijkingen voor Oss op indicatoren bij doel 2: Uitbannen van
honger, bereiken van voedselzekerheid, verbeterde voeding en het bevorderen van
duurzame landbouw
Indicatoren

Trend

Oss in vergelijking met
Nederland

Riskant gedrag

Brabant

Middelgrote
gemeenten

Voormalige
industrie
gemeenten

geen vergelijkingen mogelijk

Arbeidsproductiviteit
landbouw
Landbouwgrond
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L

L

L

L

Doel 3: Goede gezondheid en welzijn
Doel 3 – goede gezondheid en welzijn - laat voor de indicatoren
sterftecijfer, moeders jonger dan 20, concentratie fijn stof en concentratie
ozon een positieve trend zien. Hier tegenover staat een negatieve trend
voor de indicatoren sterfte a.g.v. zwangerschap, ziekenhuisopnamen a.g.v.
HIV, hepatitis B of alcohol en drugs, verkeersonveiligheid, gebruikt anticonceptiemiddelen, afstand tot ziekenhuis en de kwaliteit van het ziekenhuis.
Bij de indicatoren zuigelingen en neonatale sterfte, zelfmoord, afstand tot
huisarts, wanbetalers en werknemers zorg en welzijn is een stabiele situatie
te zien.
In vergelijking met Nederland en de middelgrote gemeenten zien we dat
de indicator concentratie ozon beter scoort in de gemeente Oss. Voor de
overige indicatoren geldt in het algemeen het tegenovergestelde, zo moet
in de gemeente Oss gemiddeld meer afstand worden afgelegd naar een
ziekenhuis en werken er meer minder mensen in zorg en welzijn t.o.v. de
vergelijkingseenheden.
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4.3

Figuur 4.4 Oss vergeleken met Nederland voor de indicatorscores bij doel 3: Verzekeren
van een gezond leven en bevorderen van welzijn op elke leeftijd
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Tabel 4.3 Trends en vergelijkingen voor Oss op indicatoren bij doel 3: Verzekeren van
een gezond leven en bevorderen van welzijn op elke leeftijd
Indicatoren

Trend

Oss in vergelijking met
Nederland

Sterfte a.g.v. zwangerschap

M

Zuigelingensterfte

=
=
M

Neonatale sterfte
Ziekenhuisopnamen
a.g.v. HIV besmetting
Ziekenhuisopnamen
a.g.v. hepatitis B
besmetting

M

Sterftecijfer

L
=
M

Zelfmoord
Ziekenhuisopnamen
a.g.v. alcohol en drugs

Gebruik anticonceptiemiddelen
Moeders jonger dan 20
Afstand tot huisarts
Afstand tot ziekenhuis
Kwaliteit ziekenhuis
Wanbetalers ziektekostenverzekering
Concentratie fijn stof
Concentratie ozon
Werknemers zorg en
welzijn

4.4

Middelgrote
gemeenten

Voormalige
industrie
gemeenten

geen vergelijkingen mogelijk

Riskant gedrag
Verkeersonveiligheid

Brabant

geen vergelijkingen mogelijk

M
M

M

L
=
M
M
=

=
M
M

L
L
=

M
L
M

M

=

M

geen vergelijkingen mogelijk

M
=
M

=
M
M

=
M
M

geen vergelijkingen mogelijk

M
=
M

M
L
M

M
=
M

Doel 4: Kwaliteitsonderwijs
Doel 4 - kwaliteitsonderwijs - laat voor de indicatoren eindexamencijfer
Nederlands en deelname personen met een migratieachtergrond een
positieve trend zien. De deelname aan onderwijs laat daarentegen juist een
negatieve trend zien. Het schoolexamencijfer voor natuur- en maatschappijvakken laat geen ontwikkeling zien.
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In vergelijking met Brabant, Nederland, de middelgrote en voormalige
industrie gemeenten laat de gemeente Oss een betere score zien voor de
indicator Deelname onderwijs. Voor de overige drie indicatoren (eindexamencijfer Nederlands, Natuur- en maatschappij vakken en 4-jarigen
deelnemend aan onderwijs) vertoont de gemeente verhoudingsgewijs een
minder goede score.
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Figuur 4.5 Oss vergeleken met Nederland voor de indicatorscores bij doel 4: Verzekeren
van gelijke toegang tot kwalitatief goed onderwijs en bevorderen van levenslang leren
voor iedereen

Tabel 4.4 Trends en vergelijkingen voor Oss op indicatoren bij doel 4: Verzekeren van
gelijke toegang tot kwalitatief goed onderwijs en bevorderen van levenslang leren voor
iedereen
Indicatoren

Trend

Oss in vergelijking met
Nederland

Brabant

Middelgrote
gemeenten

Voormalige
industrie
gemeenten

M

M

M

=

Eindexamencijfer
Wiskunde

=

M

=

=

4-jarigen deelnemend
aan onderwijs

M

M

M

M

M
L

L
=

L
=

L
=

L
=

=

M

M

M

M

Eindexamencijfer Nederlands

Deelname onderwijs
Deelname personen met
migratieachtergrond
Schoolexamencijfer
Natuur en maatschappij
vakken

L
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4.5

Doel 5: Gendergelijkheid
Doel 5 - gendergelijkheid - laat een positieve trend zien voor het
persoonlijk inkomen van vrouwen. Ten opzichte van Brabant, middelgrote
en voormalige industrie gemeenten is het persoonlijk inkomen van vrouwen
gemiddeld hoger in de gemeente Oss, maar het aantal vrouwelijke
gemeenteraadsleden scoort minder goed in Oss vergeleken met alle
vergelijkingseenheden.

Figuur 4.6 Oss vergeleken met Nederland voor de indicatorscores bij doel 5: Bereiken
van gendergelijkheid en zelfontplooiing/empowerment voor alle vrouwen en meisjes

Tabel 4.5 Trends en vergelijkingen voor Oss op indicatoren bij doel 5: Bereiken van
gendergelijkheid en zelfontplooiing/empowerment voor alle vrouwen en meisjes
Indicatoren

Persoonlijk inkomen
vrouwen t.o.v. gemiddelde
Vrouwelijke gemeenteraadsleden
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Trend

L

Oss in vergelijking met
Nederland

Brabant

Middelgrote
gemeenten

Voormalige
industrie
gemeenten

=

L

=

=

M

M

M

M

Doel 6: Schoon water en sanitair
Doel 6 - schoon water en sanitair - laat voor de indicatoren kwaliteit
drinkwater en lasten riolering geen trend zien, omdat de data daarvoor niet
geschikt is. De chemische en ecologische toestand vertoont echter wel een
trend, deze is negatief. Voor aansluitingen riolering en zuivering rioolwater
geldt een stabiele situatie.
In vergelijking met Nederland, Brabant, de middelgrote en voormalige
industrie gemeenten scoort de indicator chemische toestand minder
goed in de gemeente Oss. Datzelfde geldt voor de indicator ecologische
toestand, m.u.v. de vergelijking met Brabant. Voor wat betreft de kwaliteit
van drinkwater geldt dat in vergelijking met zowel Nederland als geheel als
Brabant de indicator minder goed scoort in de gemeente Oss. Alleen de
indicator lasten riolering scoort beter in de gemeente Oss vergeleken met
Nederland en de middelgrote gemeenten.
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4.6

Figuur 4.7 Oss vergeleken met Nederland voor de indicatorscores bij doel 6: Verzekeren
van beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor
iedereen
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Tabel 4.6 Trends en vergelijkingen voor Oss op indicatoren bij doel 6: Verzekeren van
beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen
Indicatoren

Trend

Oss in vergelijking met
Nederland Brabant

Kwaliteit drinkwater
Aansluitingen riolering
Zuivering rioolwater
Chemische toestand
Ecologische toestand
Lasten riolering

4.7

M
=
=
M
M

M

Middelgrote
gemeenten

Voormalige
industrie
gemeenten

=

M

geen vergelijkingen mogelijk

M
M
L

M
=
=

M
M
L

M
M
=

Doel 7: Duurzame energie
Doel 7 – duurzame energie - laat een positieve trend zien voor het elektriciteitsverbruik van huishoudens en bedrijven, datzelfde geldt ook voor het
gasverbruik van de huishoudens, voor de bedrijven is die trend stabiel.
Tevens vertonen de indicatoren zonnestroom en energie intensiteit een
positieve trend. Windenergie speelt nu nog geen rol in de gemeente Oss.

Figuur 4.8 Oss vergeleken met Nederland voor de indicatorscores bij doel 7: Verzekeren
van toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen
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Tabel 4.7 Trends en vergelijkingen voor Oss op indicatoren bij doel 7: Verzekeren van
toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen
Indicatoren

Gasverbruik huishoudens
Elektriciteitsverbruik
huishoudens
Gasverbruik bedrijven
Elektriciteitsverbruik
bedrijven
Zonnestroom
Windenergie
Energie intensiteit

4.8

Trend

Oss in vergelijking met
Nederland

Brabant

Middelgrote
gemeenten

Voormalige
industrie
gemeenten

L
L

=
M

L
L

M
M

=
M

=
L

M
M

M
M

M
M

M
M

L
=
L

M
M

M
M

M
M

M
M

geen vergelijkingen mogelijk
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Ten opzichte van Nederland, Brabant, de middelgrote en voormalige
industrie gemeenten scoren bijna alle indicatoren voor dit doel minder
goed in de gemeente Oss. Uitzonderingen zijn de indicatoren gas- en
elektriciteitsverbruik huishoudens waar Oss beter scoort dan Brabant, maar
minder goed dan andere vergelijkingsgroepen.

Doel 8: Fatsoenlijk werk en gezonde economie
Doel 8 – fatsoenlijk werk en gezonde economie - laat een positieve trend
zien voor alle indicatoren waar genoeg informatie over beschikbaar is, met
uitzondering van het aantal banen in de toeristische sector.
Vergeleken met Nederland en Brabant scoort de gemeente Oss minder
goed op de indicatoren gemiddeld inkomen, dichtheid van geldautomaten
en werkloosheid. Voor de indicator dichtheid van geldautomaten geldt dit
ook voor de vergelijking met andere middelgrote en voormalige industrie
gemeenten. De gemeente Oss scoort juist wel goed op de toegevoegde
waarde van het toerisme. Daarnaast scoort Oss beter op de indicatoren
voortijdig schoolverlaters en banen toerisme in verhouding tot de
middelgrote gemeenten, maar juist slechter vergeleken met de
andere groepen.

41

Prototype voor een lokale SDG monitor voor Nederland | SDG monitor - Gemeente Oss

Figuur 4.9 Oss vergeleken met Nederland voor de indicatorscores bij doel 7: Verzekeren
van toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

Tabel 4.8 Trends en vergelijkingen voor Oss op indicatoren bij doel 8: Bevorderen van
aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve
werkgelegenheid en eerlijk werk voor iedereen
Indicatoren

Trend

Oss in vergelijking met
Nederland

BRP per hoofd van de
bevolking

M

Economische groei
Gemiddeld inkomen
Werkloosheid
Voortijdig schoolverlaters
Toegevoegde waarde
toerisme
Banen toerisme

4.8.1

Middelgrote
gemeenten

Voormalige
industrie
gemeenten

geen vergelijkingen mogelijk

L

Dichtheid geldautomaten

Brabant

M

M

M

geen vergelijkingen mogelijk

L
L
L
L

M
M
M
L

M
M
=
L

=
=
L
L

=
=
=
L

M

M

M

L

=

Doel 9: Duurzame industrie, innovatie en infrastructuur
Doel 9 - duurzame industrie, innovatie en infrastructuur - laat een positieve
trend zien voor emissie CO2, R&D intensiteit en high- en mediumtech
werkgelegenheid. Het aantal banen in de industrie vertoont een dalende
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Vergeleken met Nederland, Brabant, de middelgrote en voormalige
industrie gemeenten scoort de gemeente Oss voor vrijwel alle indicatoren
beter, enkel de ontsluiting voor hoofdwegen is gemiddeld beter in overige
vier vergelijkingseenheden.
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trend, net als de toegevoegde waarde voor deze sector. De ontsluiting van
hoofdwegen laat een stabiele situatie zien.

Figuur 4.10 Oss vergeleken met Nederland voor de indicatorscores bij doel 9:
Opbouwen van robuuste infrastructuur, bevorderen van inclusieve en duurzame
industrialisatie en stimuleren van innovatie

Tabel 4.9 Trends en vergelijkingen voor Oss op indicatoren bij doel 9: Opbouwen van
robuuste infrastructuur, bevorderen van inclusieve en duurzame industrialisatie en
stimuleren van innovatie
Indicatoren

Ontsluiting hoofdwegen

Trend

=

Modal split
Toegevoegde waarde
industrie

M

Banen industrie

M
L
L
L

Emissie CO2
R&D intensiteit
High- en mediumtech
werkgelegenheid

Oss in vergelijking met
Nederland

Brabant

Middelgrote
gemeenten

Voormalige
industrie
gemeenten

M
L
L

M
L
L

M
L
L

M
L
L

L
L

L
L

L
L

L
L

geen vergelijkingen mogelijk

L

L

L

L
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4.9

Doel 10: Ongelijkheid verminderen
Doel 10 – ongelijkheid verminderen - laat een positieve trend zien voor
de inkomensgroei, daartegenover staat een negatieve trend voor de
indicatoren arme huishoudens en discriminatie. De trend voor Aandeel
arbeid is stabiel.

Figuur 4.11 Oss vergeleken met Nederland voor de indicatorscores bij doel 10:
Terugdringen van ongelijkheid binnen en tussen landen

Tabel 4.10 Trends en vergelijkingen voor Oss op indicatoren bij doel 10: Terugdringen
van ongelijkheid binnen en tussen landen
Indicatoren

Inkomensgroei
Arme huishoudens
Discriminatie
Aandeel arbeid
Solvabiliteitsratio
Schuldenquote
Exploitatieresultaat
Huisvesting asielzoekers
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Trend

L
M
M
=

Oss in vergelijking met
Nederland

Brabant

Middelgrote
gemeenten

Voormalige
industrie
gemeenten

L
M
L

L
M
L

L
L
L

L
L

geen vergelijkingen mogelijk

L
=
L
L

=
=
L
L

L
M
L
L

L
=
L
L

4.10

Doel 11: Duurzame steden en gemeenschappen
Doel 11 – duurzame steden en gemeenschappen – schetst een positief
beeld voor Oss. Vrijwel alle indicatoren zijn verbeterd. Enkel de indicator
bevolkingsdichtheid bebouwd oppervlak vertoont een negatieve trend en
de indicatoren risico transport en aardbevingen zijn constant gebleven.
De indicatoren betaalbare huurwoningen, ontsluiting treinstations, lasten
cultuur, risico transport, overstromingen, aardbevingen, huishoudelijk
restafval en afstand openbaar groen laten voor de gemeente Oss over
het algemeen een beter resultaat zien dan voor de vergelijkingsgroepen.
Voor vermogensdelicten, geweldsdelicten, vandalisme, concentratie fijn
stof, risico bedrijven, burgerparticipatie en bevolkingsdichtheid bebouwd
oppervlak geldt juist het tegenovergestelde; hier scoort de gemeente Oss
minder goed.
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Vergeleken met Nederland, Brabant, de middelgrote en voormalige
industrie gemeenten scoort de gemeente Oss beter voor de indicatoren
inkomensgroei, discriminatie, solvabiliteitsratio, exploitatieresultaat en
huisvesting asielzoekers. Voor de indicator schuldenquote geldt het tegenovergestelde. Datzelfde is te zien voor de indicator arme huishoudens, waar
de gemeente Oss minder goed scoort dan Nederland en Brabant, maar
daarentegen wel beter dan de overige middelgrote gemeenten.

Figuur 4.12 Oss vergeleken met Nederland voor de indicatorscores bij doel 11: Steden en
nederzettingen inclusief, veilig, robuust en duurzaam maken
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Tabel 4.11 Trends en vergelijkingen voor Oss op indicatoren bij doel 11: Steden en
nederzettingen inclusief, veilig, robuust en duurzaam maken
Indicatoren

Trend

Betaalbare huurwoningen
Ontsluiting treinstations
Bevolkingsdichtheid
bebouwd oppervlak

L
M

Burgerparticipatie
Lasten cultuur
Risico transport
Risico bedrijven

=
L

Overstromingen
Aardbevingen
Huishoudelijk restafval
Concentratie fijn stof
Afstand openbaar groen
Vandalisme
Geweldsdelicten
Vermogensdelicten

4.11

=
L
L
L
L
L
L

Oss in vergelijking met
Nederland

Brabant

Middelgrote
gemeenten

Voormalige
industrie
gemeenten

L

=

L

=

L
=

L
=

L
M

L
=

M
L
=
M
L
L
L
M
L
M
M
M

=
L
=
M
M

M
L
L
M
L
=
L
M
=
M
M
M

M
L
L
M
=
L
L
M
=
M
M
M

M
M
L
M
M
M

Doel 12: Verantwoorde consumptie en productie
Doel 12 – Duurzame consumptie en productie – laat een stabiele situatie
zien voor alle indicatoren, met uitzondering van de indicator GFT-afval.
Deze indicator is verbeterd ten opzichte van eerdere jaren. De gemeente
Oss scoort tevens beter op deze indicator in verhouding tot de middelgrote
en voormalige industrie gemeenten. Dat geldt tevens voor de indicator
maatschappelijk verantwoord inkopen. Voor gevaarlijk afval en het
gemiddeld schoolexamencijfer voor Natuurkunde en Maatschappijleer
geldt juist dat de gemeente Oss minder goed scoort.
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Tabel 4.12 Trends en vergelijkingen voor Oss op indicatoren bij doel 12: Verzekeren van
duurzame consumptie- en productiepatronen
Indicatoren

Trend

Oss in vergelijking met
Nederland

Biologische landbouw
GFT-afval
Gevaarlijk afval
Nuttige toepassing afval

=
L
=
=

Maatschappelijk verantwoord inkopen
Schoolexamencijfer
Natuur en maatschappij
vakken

=

Brabant

Middelgrote
gemeenten
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Figuur 4.13 Oss vergeleken met Nederland voor de indicatorscores bij doel 12:
Verzekeren van duurzame consumptie- en productiepatronen

Voormalige
industrie
gemeenten

geen vergelijkingen mogelijk

=
M

=
M

L
M

L
M

geen vergelijkingen mogelijk

L

L

=

L

M

M

M

M
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4.12

Doel 13: Klimaatactie
Doel 13 – klimaatactie – Voor de gemeente Oss is er geen trend mogelijk
in de tijd voor de genoemde indicatoren. Wel is te zien dat op de indicator
klimaatdoelstelling de gemeente Oss hoger scoort dan de vergelijkingsgroepen. Wat betreft overstromingen scoort de gemeente Oss tevens
goed, behalve in verhouding tot de Brabantse gemeenten.

Figuur 4.14 Oss vergeleken met Nederland voor de indicatorscores bij doel 12:
Verzekeren van duurzame consumptie- en productiepatronen

Tabel 4.13 Trends en vergelijkingen voor Oss op indicatoren bij doel 13: Ondernemen
van urgente actie om klimaatverandering en de gevolgen ervan tegen te gaan
Indicatoren

Overstromingen
Klimaatdoelstelling

4.13

Trend

Oss in vergelijking met
Nederland

Brabant

Middelgrote
gemeenten

Voormalige
industrie
gemeenten

L
L

M
L

L
L

=
L

Doel 14 – Leven in het water
Doel 14 – leven in het water – heeft geen toepasbare indicatoren op het
gebied van gemeente Oss en andere gemeenten.
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Doel 15: Leven op het land
Doel 15 – leven op het land – laat zien dat de gemeente Oss het minder
goed doet in vergelijking tot eerdere jaren m.b.t. de indicatoren aandeel
bos en natuurlijk terrein en vermesting stikstof en fosfaat.
Daarnaast is ook te zien dat alleen de indicator soortenrijkdom Rode lijst
beter scoort dan Brabant. De overige indicatoren scoren minder goed in de
gemeente Oss dan in de vier vergelijkingseenheden.
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4.14

Figuur 4.15 Oss vergeleken met Nederland voor de indicatorscores bij doel 15:
Beschermen, herstellen en bevorderen van het duurzame gebruik van ecosystemen,
duurzaam beheren van bossen, tegengaan van woestijnvorming, biodiversiteit, tegengaan
en terugdraaien van land

Tabel 4.14 Trends en vergelijkingen voor Oss op indicatoren bij doel 15: Beschermen,
herstellen en bevorderen van het duurzame gebruik van ecosystemen, duurzaam
beheren van bossen, tegengaan van woestijnvorming, biodiversiteit, tegengaan en
terugdraaien van land
Indicatoren

Trend

Oss in vergelijking met
Nederland

Brabant

Middelgrote
gemeenten

Voormalige
industrie
gemeenten

Aandeel bos en
natuurlijk terrein

M

M

M

M

M

Vermesting stikstof

M
M

M
M
=
M

M
M
L
=

M
M
=
=

M
M
=
=

Vermesting fosfaat
Soortenrijkdom Rode lijst
Groenbeleid
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4.15

Doel 16: Vrede, veiligheid en gerechtigheid
Doel 16 – vrede, veiligheid en gerechtigheid – geeft een positieve trend
weer voor de indicatoren vandalisme, geweldsdelicten, vermogensdelicten
en opkomstpercentage landelijke verkiezingen. De indicator moord en
doodslag en discriminatie laat een neerwaartse trend zien. Het onveiligheidsgevoel is stabiel gebleven.
Voor de indicatoren discriminatie en verschil resultaatsaldo begroting en
jaarrekening scoort de gemeente Oss beter dan de vergelijkingseenheden.
Voor de overige indicatoren scoort de gemeente Oss minder goed dan de
rest van Nederland.

Figuur 4.16 Oss vergeleken met Nederland voor de indicatorscores bij doel 16:
Bevorderen van vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame
ontwikkeling, verzekeren van toegang tot het rechtssysteem voor iedereen en creëren van
doeltreffende, verantwoordelijke en inclusieve instituties op elk niveau
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Indicatoren

Trend

Oss in vergelijking met
Nederland

Moord en doodslag
Vandalisme
Geweldsdelicten
Vermogensdelicten
Onveiligheidsgevoel

4.16

M
L
L
L
=

Brabant

Middelgrote
gemeenten

Voormalige
industrie
gemeenten

geen vergelijkingen mogelijk

M
M
M

M
M
M

M
M
M

M
M
M

geen vergelijkingen mogelijk

Wapens onder
vergunning

M

M

M

M

Verschil resultaatsaldo
begroting en jaarrekening

L

L

L

L

Vrouwelijke gemeenteraadsleden

M

M

M

M

Opkomstpercentage
gemeenteraadsverkiezingen

M

M

M

M

Opkomstpercentage
landelijke verkiezingen

L

M

=

=

=

Discriminatie

M

L

L

L

L
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Tabel 4.15 Trends en vergelijkingen voor Oss op indicatoren bij doel 16: Bevorderen
van vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling,
verzekeren van toegang tot het rechtssysteem voor iedereen en creëren van
doeltreffende, verantwoordelijke en inclusieve instituties op elk niverau

Doel 17: Partnerschappen voor de doelen
Doel 17 – partnerschappen voor de doelen – beschikt momenteel niet
over genoeg data om een trend voor de gemeente Oss weer te geven. In
verhouding tot Nederland, Brabant, middelgrote en voormalige industrie
gemeenten scoort de gemeente Oss beter op de totaal score van de
governance monitor en de indicator monitoring. De indicator gemeentelijke
lasten per inwoner en intergemeentelijke samenwerking scoren minder
goed in de gemeente Oss dan Nederland. Dat geldt tevens voor de
indicator Glasvezel, daarnaast zien we dat ook vergeleken met Brabant en
de voormalige industrie gemeenten de gemeente Oss minder goed scoort
op dit punt. De indicator samenwerken en verbinden scoort minder goed in
de gemeente Oss t.o.v. de middelgrote gemeenten.
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Figuur 4.17 Oss vergeleken met Nederland voor de indicatorscores bij doel 16:
Bevorderen van vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame
ontwikkeling, verzekeren van toegang tot het rechtssysteem voor iedereen en creëren van
doeltreffende, verantwoordelijke en inclusieve instituties op elk niveau

Tabel 4.16 Trends en vergelijkingen voor Oss op indicatoren bij doel 17: Versterken
van de implementatiemiddelen en vernieuwen van het mondiaal partnerschap voor
duurzame ontwikkeling
Indicatoren

Oss in vergelijking met
Nederland

Brabant

Middelgrote
gemeenten

Voormalige
industrie
gemeenten

Gemeentelijke lasten per
inwoner

M

=

M

M

Onbenutte OZB ruimte

=
L

M
L

=
=

M

Intergemeentelijke
samenwerking

M

=

=

=

Samenwerken en
verbinden

=

=

M

=

Monitoring

L
M

L
M

L
=

L
M

Totaal score governance
monitor

Glasvezel
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Trend

SDGs en gemeentelijk beleid
In de voorgaande paragrafen zijn de scores van de gemeente Oss
vergeleken met verschillende groepen andere gemeenten. Dat de
gemeente goed of minder goed scoort kan verschillende oorzaken hebben.
In de SDG monitor nemen we, voor de meeste indicatoren, namelijk
het perspectief van de gemeente als regio met haar eigen structurele
kenmerken en veelheid aan actoren. Hoewel de gemeentelijke overheid een
centrale regierol kan spelen bij de ontwikkeling binnen haar grondgebied,
zijn de verschillende indicatoren niet even sterk door haar te beïnvloeden.
In deze paragraaf geven we een voorbeeld van de mogelijke beleidsbeïnvloeding door de gemeentelijke overheid. We gebruiken hiervoor
doelstelling 11 vanwege de centrale rol die gemeenten hierbij spelen. Dit
eerste voorbeeld zal later, in discussies met de gemeente Oss, worden
uitgebreid naar de overige SDGs.
In tabel 4.17 is, voor de indicatoren in doel 11, de mogelijke beleidsinvloed
opgenomen. De invloed van het beleid op dit doel is vrij groot. Dit mag
ook verwacht worden aangezien het een doel betreft dat rechtstreeks
de gemeenten aanspreekt. De beleidsprogramma’s van de gemeente
Oss die invloed hebben op de indicatoren uit dit doel zijn, net als de
indicatoren zelf, vrij divers. De grootste beleidsinvloed is uiteraard mogelijk
voor direct aan beleid gekoppelde indicatoren zoals burgerparticipatie
en lasten cultuur. Daarnaast is er een grote beleidsinvloed bij indicatoren
waar de gemeente een belangrijke rol speelt, zoals de afvalinzameling en
aanleg van openbaar groen. Directe beleidsinvloed kan ook teniet gedaan
worden door autonome ontwikkelingen. De gemeente kan bijvoorbeeld
direct invloed uitoefenen op het bouwproces in overstromingsgevoelige
locaties, maar aan de klimaatverandering zelf en daarmee het risico op
overstromingen kan weinig invloed worden uitgeoefend. De concentratie
van fijn stof kan direct worden beïnvloed door de emissies van fijn stof in
de gemeente terug te dringen, maar de bijdrage van eigen emissies aan
de concentratie is, op de schaal van de gemeente, zeer gering. Indirecte
invloed op indicatoren uit de SDG monitor vindt vaak plaats door het
beïnvloeden van het gedrag van anderen. Zo kunnen er met woningbouwcorporaties afspraken worden gemaakt over de bouw van betaalbare
huurwoningen en kan de veiligheid beïnvloed worden door enerzijds daders
te laten afzien van het delict en anderzijds burgers maatregelen te laten
nemen die het risico om slachtoffer te worden laten afnemen.
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Tabel 4.17 Mogelijke beleidsbeïnvloeding van indicatoren uit doel 11: Steden en
nederzettingen inclusief, veilig, robuust en duurzaam maken
Indicatoren

Gemeentelijk
programma11

Beleidsinvloed

Autonome
invloed

Invloed
score

Betaalbare huurwoningen

7. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

indirect

Huurverhoging,
Bouwplannen
corporaties

+

Ontsluiting treinstations

5. Mobiliteit en
openbare ruimte

indirect

Landelijk beleid

+

Bevolkingsdichtheid
bebouwd oppervlak

7. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

direct

Marktontwikkeling

++

Burgerparticipatie

1. Zorg en welzijn

direct

Gedrag

+

Lasten cultuur

3. Voorzieningen
voor sport, cultuur en
ontmoeten

direct

Economische
conjunctuur

++

Nationale regelgeving

0

Vestigingsbeleid
bedrijven

+

Risico transport
Risico bedrijven

8. Economie en vrije
tijd

direct

Nationaal beleid

0

Overstromingen

6. Duurzaamheid,
milieu en buitengebied

direct

Klimaatverandering

0

Huishoudelijk
restafval

6. Duurzaamheid,
milieu en buitengebied

direct

Gedrag

++

Concentratie fijn stof

6. Duurzaamheid,
milieu en buitengebied

direct

Economische
conjunctuur,
Schonere
voertuigen

0

Afstand openbaar
groen

5. Mobiliteit en
openbare ruimte

direct

Vandalisme

4. Veiligheid

indirect

Gedrag,
0/+
Openbaar ministerie

Geweldsdelicten

indirect

Gedrag,
0/+
Openbaar ministerie

Vermogensdelicten

indirect

Gedrag,
0/+
Openbaar ministerie

Aardbevingen

12

++

Afgeleid uit: Janneke van der Poel (2017). Global goals in het beleid van Gemeente Oss
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In deze studie stonden drie doelen centraal:
e

f

g

een bijdrage leveren aan het door het CBS beoogde debat over hoe de
voortgang van de SDGs gemeten zou kunnen worden;
het ontwikkelen van een prototype lokale SDG monitor vanuit de
gedachte dat het lokale niveau een belangrijk niveau van implementatie
van de SDGs is en derhalve ook gevoed zou moeten worden met
relevante monitoringsinformatie;
het concreet toepassen van het ontwikkelde monitoringsysteem in een
gemeente.

De uitgewerkte monitor is zoals aangegeven een prototype, een eerste
proeve van hoe een lokale SDG monitor er uit zou kunnen zien. Er is alle
reden om aandacht te hebben voor (de monitoring van de ontwikkelingen
op) het lokale niveau naast een monitoring op nationaal niveau. Lokale
actie is vereist voor het realiseren van vrijwel alle SDGs. Het belang van
de steden wordt in de SDGs ook onderkend en geëxpliciteerd door het
formuleren van een aparte stedelijke SDG: ‘steden en nederzettingen
inclusief, veilig, robuust en duurzaam maken’. Maar dit belang gaat veel
verder. Een studie van Habitat laat zien dat 10 doelen van de 17 SDGs
direct dan wel indirect verband houden met doel 11, dat 30% van alle
targets gelinkt kunnen worden aan die van doel 11 en dat bijna 40% van
alle indicatoren met doel 11 zijn verbonden. De SDGs kunnen gebundeld
dan ook fungeren als inspirerend verhaal voor een gewenste lokale
ontwikkeling richting duurzaamheid, als een stip op de horizon. Ze bieden
steden een geïntegreerde en brede agenda voor stedelijke ontwikkeling
met aandacht voor gelijke ontwikkelingskansen voor iedereen, verbeteren
van de kwaliteit van leven en versterken van de veerkracht, bevorderen van
economische ontwikkeling, voorzien in een gezonde leefomgeving, tegen
de achtergrond van klimaatproblemen en alledaagse risico’s.
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Dit verhaal wordt sterker als de theoretische fundering van de SDGs
versterkt zou worden. Dit is niet alleen voor het verhaal zelf van belang,
maar ook omdat daarmee veel beter de mechanismes blootgelegd kunnen
worden waarlangs de realisatie van de SDGs zou kunnen plaatsvinden.
Het helpt te doordenken welke inputs noodzakelijk zijn in het proces van
inkomensvorming, productie, consumptie en verdeling om de kwaliteit
van leven nu én in de toekomst te borgen. Daarnaast helpt het om allerlei
afruilrelaties (externalities) en afhankelijkheden tussen de doelen zichtbaar
te maken. Zowel de wijze waarop Telos het begrip duurzame ontwikkeling
conceptueel geoperationaliseerd en meetbaar heeft gemaakt, als de wijze
waarop in het raamwerk van de Conference of European Statisticians
een relatie gelegd wordt tussen de beschikbaarheid en aanwending van
(lokaal) aanwezige (kapitaals)hulpbronnen voor het genereren van welvaart
en welzijn biedt goede aanknopingspunten. Dit sluit ook goed aan bij de
57
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politiek gewenste verbreding van het welvaartsbegrip. Van belang is wel dat
in de theoretische uitwerking aandacht is voor governance aspecten.
De studie heeft aangetoond dat het mogelijk is om naast een nationale
SDG monitor ook een lokale versie te maken die goed te vullen is met
relevante informatie. Uiteraard betreft het hier een prototype dat met
de inzet van relatief beperkte eigen middelen tot stand is gebracht. Wel
kon worden voortgeborduurd op de langjarige ervaring van Telos met het
monitoren van duurzame ontwikkeling op regionaal en lokaal niveau. Op
tal van punten zijn aanvullingen op en verbeteringen van het prototype
mogelijk en gewenst.
Het ontwikkelingstraject van de SDG monitor heeft ertoe geleid dat in de
Nationale Monitor Duurzame Gemeenten in de toekomst meer oog voor
ongelijkheidsaspecten wenselijk is. De manier waarop is onderwerp van
vervolgonderzoek. Daarnaast kunnen de SDGs ook gebruikt worden om de
duurzaamheidsdoelen in de Telos methodiek te herijken.
De resultaten laten zien dat, binnen het gegeven dat Nederland als land
het internationaal goed doet met betrekking tot de realisatie van de
SDGs (CBS, 2016), er binnen Nederland forse verschillen bestaan tussen
gemeenten onderling. Dat vormt een extra rechtvaardiging voor een
lokale SDG monitor. Enerzijds omdat het input kan opleveren voor de
Nederlandse overheid om via gericht beleid een bijdrage te leveren aan het
wegwerken van die (regionale en lokale ongelijkheids)verschillen. Anderzijds
omdat ze gemeenten informatie over de eigen prestaties verschaft,
absoluut en relatief (ten opzichte van vergelijkbaar andere gemeenten)
en daarmee bij kan dragen aan de (bijstelling van de) lokale implementatiestrategie van de SDGs
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In deze bijlage staan per SDG de indicatoren genoemd die in dit prototype
zijn gebruikt. Zowel de omschrijvingen van de door de VN geformuleerde
indicatoren1 als de door Telos gebruikte invullingen daarvan zijn
weergegeven. Bij de Telos indicatoren wordt onderscheid gemaakt tussen
de indicatoren die specifiek voor de SDGs zijn verzameld en de indicatoren
die overgenomen zijn uit de Nationale monitor duurzame gemeenten en
de governance monitor.

1

In verband met de leesbaarheid zijn alleen de indicatoren weergegeven die ook
daadwerkelijk door Telos zijn ingevuld en zijn sommige omschrijvingen ingekort. Bij
inkortingen zijn vooral omschrijvingen van verdere uitsplitsingen weggelaten.
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