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Duurzaamheid:
Ligt de gemeente op koers om haar doelen te behalen?
Duurzaamheid is een breed begrip waarmee we steeds meer in aanraking komen. Vanuit de
gedachte dat het klimaat verandert en onze (fossiele) brandstoffen op raken zetten steeds
meer landen. Denk aan hernieuwbare energie uit zon en wind, energie besparen, elektrisch
rijden, afval scheiden, etc. Al sinds 2015 werkt de gemeente Ede aan een aantal
speerpunten om duurzamer te worden. De Rekenkamercommissie Ede (RKC) heeft
onderzocht of de gemeente hierbij op koers ligt.
Wat is duurzaam?
Voordat je iets kunt verbeteren moet je weten wat duurzaam eigenlijk is. De gemeente Ede sluit
aan bij de bekende definitie van Brundtland. De kern van deze definitie is dat de huidige generatie
kan leven, zonder de toekomstige generaties te schaden of met problemen op te zadelen.
Waar zet de gemeente op in?
De gemeente heeft een aantal speerpunten gekozen als het gaat om duurzaamheid. Deze zijn
smaller dan de hierboven genoemde definitie en gaan over:
• hernieuwbare energie (100% in 2050);
• duurzame mobiliteit (meer fietsen en minder CO2 uitstoot);
• energiebesparing in de bouw (naar 45% energiebesparing in 2050);
• een proeftuin voor duurzame voeding (bewustwording van duurzaam en gezond voedsel);
• meer waarde uit afval (75% afvalscheiding in 2020);
• en communicatie (om bewustzijn te creëren).
Ligt de gemeente op koers?
De gemeente werkt samen met anderen om de ambities waar te maken. Dit onderzoek laat zien
dat de gemeente (en partners) voor een deel van de ambities op koers ligt. Dit geldt bijvoorbeeld
voor het warmtenet, verduurzaming van gemeentelijke gebouwen, afvalscheiding en de CO2
daling van het verkeer (duurzame mobiliteit). Voor een aantal speerpunten is het lastig om te
zeggen of de gemeente op koers ligt. Sommige doelen zijn niet goed te meten, andere lijken
moeizaam te verlopen maar kunnen nog op koers komen. Denk hierbij aan de energiebesparing bij
bedrijven of duurzame inkoop. Tot slot is er een aantal speerpunten waar nog werk aan de winkel
is. Het gaat dan onder andere om het totale aandeel hernieuwbare energie en energiebesparing bij
bestaande gebouwen in de gemeente. Deze liggen nu nog niet op koers.
Ruimte voor verbetering
De RKC ziet dat de gemeente voor een deel op koers ligt, maar ook dat het soms lastig is om met
anderen een beweging in te zetten om de doelen te halen. Om de situatie te verbeteren doet de
commissie een aantal aanbevelingen.
• Besteed meer aandacht aan het formuleren van concrete en specifieke doelstellingen, zo
worden alle doelstellingen meetbaar en kun je zien waar je staat.
• Neem in overweging meer aandacht te hebben voor duurzame inkoop. Hier lijkt winst te
behalen.
• Houd als raad de bredere blik op duurzaamheid in het oog. Duurzaamheid is namelijk meer
dan de speerpunten waar de startnotitie op inzet.
• Voer het gesprek met raad en college over de rol die wilt en kunt innemen als gemeente. Je
kunt het als gemeente niet altijd zelf regelen. Kies daarom waar je wel en niet op wilt inzetten
als gemeente en wat je aan anderen laat.
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