20 maart 2019
De Aarde is van ons allemaal.

Het is het jaar 2019. Nederland is bezig met de uitwerking van het Parijs Akkoord,
afspraken om op wereldniveau te zorgen dat ons Klimaat niet teveel verandert en de
Aarde leefbaar blijft.

Neder-Betuwe is een gemeente die voorop loopt en het belangrijk vindt dat we iets
doen. Praten alleen lost niets op. Om zelf nieuwe en schone energie op te wekken
plaatst de gemeente daarom zonnevelden en windmolens. Inwoners en bedrijven doen
mee en leggen zonnepanelen op hun dak. Neder-Betuwe wil elk jaar weer een grote
stap maken om in 2030 meer dan de helft van hun eigen energie schoon op te wekken
en daarmee COs te besparen.
Om het broeikasgas C02 uit de lucht te halen, planten actieve scholieren ook in 2019

weer overal bomen. Elk jaar komen er door hen meer bomen bij die zorgen voor schone
lucht... De kinderen van groep 7 van de Rehobothschool uit Ochten hebben dit jaar
tijdens de Boomfeestdag op 20 maart geholpen met het planten van acht bomen
(parrotia persica). Op deze manier dragen zij bij aan het realiseren van de
klimaatdoelstellingen

realiseren.

Onze wens is dat als we ons met de tijdmachine even honderd jaar verder kunnen
verplaatsen... we nog steeds ijskappen hebben, een normale zomer en winter hebben
en alle mensen te eten kunnen geven.
Daarom heeft de gemeente Neder-Betuwe de volgende doelen gesteld:

^ In 2020 wil de gemeente meer dan de helft van alle elektriciteit, gebruikt in eigen
gemeentelijke gebouwen, zelf en schoon opwekken.
./

Omstreeks 2020 wekken we in de gemeente 16% schone energie en in 2023
meer dan 20% schone energie op. De gemeentelijke ambitie ligt hier beduidend
hoger dan landelijk.

^

In 2030 bereiken we niet alleen de doelstelling van het Klimaatakkoord (49% C02
besparing ten opzichte van 1990) maar bereiken we zelfs de ambitie van 55% C02
besparing.

Stefan van Someren

Wethouder voor o.a. Milieu, Duurzaamheid en Klimaat

gemeente

Neder-Betuwe

