Persbericht

Resultaten GDI 2019 bekend
Groningen, Utrecht en Almere zijn duurzame voorbeelden voor gemeenten van Nederland
Ze staan weliswaar niet in de over-all top drie, maar zijn wel een voorbeeld als het gaat om gender
gelijkheid (Groningen), opleidingsniveau (Utrecht) en energiebesparing én duurzaam vervoer
(Almere). Dit blijkt uit de Gemeentelijke Duurzaamheids Index (GDI) 2019 die het
Onderzoekcentrum Drechtsteden op donderdag 3 oktober bekend heeft gemaakt tijdens het
symposium Duizend Duurzame Daden in de Duurzaamheidsfabriek van Dordrecht.
In de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex zijn 24 indicatoren opgenomen in drie dimensies: mens en
maatschappij, milieu en energie en economie. Het is een brede benadering en tegelijkertijd een overzichtelijke
index.
Zeewolde is als enige gemeente in Nederland (bijna) energieneutraal. 93% van de benodigde energie is
duurzaam opgewekt, met name met windmolens. Andere gemeenten zoals de eilanden (Noord Beverland,
Goerree Overflakkee) hebben al flinke stappen op weg naar energieneutraal gemaakt. Een andere vorm van
duurzame energie is het gebruik van restwarmte. Dit wordt bijvoorbeeld al toegepast in gemeenten rondom
Nijmegen, Alkmaar, Breda, Tilburg en Dordrecht. De ervaringen ermee zijn positief. Maar het gebruik van
warmte vergt veel investeringen voor bestaande woningen. Het gebruik van aardgas is dalend omdat driekwart
bij nieuwe aanschaf kiest voor een elektrisch/inductie of keramische kookplaat. In Dordrecht kookt bijvoorbeeld
nog tweederde van de woningeigenaren op aardgas.
De luchtkwaliteit hangt samen met de vervoerswijze. Een elektrische auto is beter dan één op fossiele
brandstoffen. Verlaging van de snelheid, fietsen of OV is nog minder schadelijk voor mens en milieu.
Tijdens het Symposium was er niet alleen aandacht voor de technische ontwikkelingen, maar zeker ook voor de
sociale component. Vrouwen blijken gemiddeld een duurzamere leefstijl te hebben dan mannen. Bovendien
blijft het aandeel werkende vrouwen achter en dat geldt ook voor het aandeel vrouwen in de politieke en
bestuursfuncties. Gemiddeld nog geen een derde van de wethouders/burgemeesters is vrouw.
Uitwisseling kennis en ervaringen
Tijdens het drukbezochte symposium zijn onder dagvoorzitterschap van wethouder Jacqueline van Dongen, tips
en tops uitgewisseld om de gemeenten in Nederland duurzamer te maken. Het Symposium maakte duidelijk dat
er al heel veel goede initiatieven in Nederlandse gemeenten zijn. Maar er moeten nog veel stappen worden
gezet, zoals op gebied van energiebesparing, duurzame energie, natuur en waterkwaliteit en in het
terugdringen van de CO2 uitstoot.
Resultaten per gemeenten
Op de website www.gdindex.nl vindt u de resultaten voor uw gemeente en uitleg over de GDI.

Noot voor de pers:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Schalk of Wouter Abee van Onderzoekcentrum
Drechtsteden via 078-7703905.

De workshopinleiders van het Symposium Energie beweegt ons allemaal! Foto Jeroen Niemeijer

