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Warmte
 - Het duurzame warmtenet breidt uit.
 - Naast energie uit houtachtige biomassa 

starten de voorbereidingen van andere 
vormen van energie uit biomassa, zoals 
mestvergisting. 

 - Benutting van omgevingswarmte (uit 
bodem, water en lucht, met gebruikmaking 
van warmtepompen) voor verwarming van 
gebouwen. Inzet van restwarmte en mogelijk 
geothermie op het warmtenet.

 - Nieuwe woningen worden niet meer 
aangesloten op het aardgasnet.

Electriciteit
 - De gemeente bereidt de realisatie van 

4 windturbines voor, waarvan er in ten 
minste 2 worden gerealiseerd.

 - Het aantal zonnepanelen op daken neemt 
toe tot ruim 130.000 st. (+100.000 st.) aan 
het einde van de periode.

 - Voor 2022 wordt ca. 50 ha zonPV in 
veldopstelling gerealiseerd.

Energiebesparing en mobiliteit
 - Voortzetting van het bestaande gemeentelijke 

beleid op het gebied van energiebesparing voor 
de bestaande gebouwde omgeving. 

 - Uitfasering van aardgas, de eerste pilots worden 
gerealiseerd.

 - De inzet op het fi etsplan en ander lokaal 
mobiliteitsbeleid levert een bijdrage aan 
substitutie van auto naar fi etsgebruik.

 - De (landelijke) ontwikkeling van elektrisch 
vervoer groeit gestaag. De gemeente faciliteert 
dit door het plaatsen van laadpalen. 

 - Onderzoek naar fl ankerend lokaal duurzaam 
mobiliteitsbeleid om te bepalen hoe de transitie 
naar duurzame mobiliteit in Ede het best 
ondersteund kan worden.

De gemeente Ede wil in 2050 energieneutraal zijn. 

Met de routekaart Ede Energieneutraal brengen 

we in beeld hoe we er nu voor staan en welke 

concrete stappen we komende jaren nemen.

Gemeente Ede
energieneutraal 2050 - stappenplan

Ede energieneutraal in 2050! Daarvoor zijn veel maatregelen nodig. Om de opgave hanteerbaar te 

maken, hebben we de periode tot 2050 in drie termijnen opgedeeld.

Stap 1. 2018-2022

- 4% energiebesparing

- 20% hernieuwbare energie

Stap 3. 2030-2050

- 45% energiebesparing

- 100% hernieuwbare energie

Stap 2. 2022-2030

- 17% energiebesparing

- 40% hernieuwbare energie


