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Totale CO   uitstoot 
per jaar:

CO

Dit doen wij aan
CO   reductie2

 Door in te grijpen op het
koelsysteem in de Doelen, het
was mogelijk om een
verwarmde ruimte te koelen,
werd 30.000 m3 gas bespaard;
introductie nieuwe 'Thin Clienst'
op de werkplekken
aansluiten op warmtenet van het
Raadhuis.

De reductie van ruim 6 ton CO2
(13% tov 2018) is gerealiseerd
door onder andere de volgende
maatregelen:

Uiteraard heeft de COVID-19 ook
een rol gespeeld.

CO  -footprint 2020:  4076,9 ton2

Elektraverbruik van 2222
huishoudens voor een heel
jaar

2363 retourtjes naar New
York 

Met de auto 523 keer
om de aarde rijden

Een windmolen van 2,3
kWh 10.191 uur laten
draaien

203.845 bomen laten
groeien voor een heel jaar

Onze uitstoot in 2020 staat gelijk aan: Wat kun jij doen?
1

2

4 Heb je zelf een idee? Laat van je
horen! 

Laat verlichting niet  onnodig
branden en zet apparaten uit.

Doelstellingen

In 2023 wil gemeente Ede 15% CO
reductie behalen ten opzichte van
2018. 

Scope 1: 10% reductie in 2023 ten
opzichte van 2018
Scope 2: 5% reductie in 2023 ten
opzichte van 2018
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Scope 1 emissies: gas en brandstoffen
324,8 ton
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Deelname initiatieven

Gelders Energieakkoord
RES

In het onderstaande initiatief wordt
structureel samengewerkt aan
energie en CO - reductie en
duurzaamheid:

2

2018 4699 ton CO

Pak de fiets wanneer mogelijk.
3 Gloei- of halogeenlampen

vervangen voor LED-lampen is een
slimme zet. Ook als de lampen nog
goed zijn.

4675 ton CO
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75,63675,6224,3100,5

 Gemeente Ede brengt haar footprint in beeld met als doel te verkleinen. Dit realiseren we met behulp van  het reductiesysteem conform
de CO2 - prestatieladder. Hierin komen de onderdelen inzicht, reductie, communicatie en deelname aan initiatieven naar voren.
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Scope 2 emissies: elektra en zakelijke
kilometers
3725,1 ton
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