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Betreft: acties vermindering CO2 uitstoot in de gemeente Ede

Geacht College,

U heeft in het collegeprogramma "Convenant 2014-2018" uw plannen uiteengezet. U wilt "Ede loten
behoren tot de top von de duurzoomste gemeenten von Nederland". Niet alleen het energiezuinig
maken van bestaande gebouwen en het bevorderen van duurzame energieproductie, maar ook het
bevorderen van een duurzame voedselketen (Fairtrade) zijn speerpunten.
Eind november 2015 vindt in Parijs de VN Klimaatconferentie (COP21) plaats. Prominente leiders

zoals Barack Obama en Paus Franciscus hebben zich krachtig in de strijd geworpen tegen de

opwarming van de aarde van meer dan twee graden Celsius. Grote pensioenfondsen herzien

inmiddels hun beleggingsstrategieën, op weg naar een "fossielarme" samenleving. Tot nu toe is de
gemiddelde mondiale temperatuur al zo'n L,6 graden gestegen. De tijd dringt dus. En dat terwijl in
Nederland de CO2 uitstoot in 2015 enorm is gestegen ten opzichte van2OL4, zoals uit recente cijfers
van het CBS blukt. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. Bezorgde burgers hebben de Staat voor de

rechter gedaagd. De Staat heeft de "klimaatzaak" verloren.

De Bennekomse Taakgroep Kerk & Milieu/ Samenleving maakt zich aljaren zorgen over de

opwarming van de aarde. De taakgroep is al enkele tientallen jaren actief op het gebied van

duurzaamheid en het verminderen van de CO2 uitstoot in het bijzonder. ln de taakgroep werken een

viertal Bennekomse Kerkgenootschappenr en geloofsgemeenschappen samen om hun leden bewust
te maken van onderwerpen op het gebied van milieu en duurzaamheid.

We hebben inmiddels veel kennis en ervaring opgedaan. We beschikken over een Broot landelijk
netwerk van (ervarings)deskundigen. Ook ambtenaren van de gemeente Ede weten ons te vinden.
Grote energiebesparingen zijn gerealiseerd bij kerkverwarming, Bennekomse kerken zijn Fairtrade,

de hemelwaterafuoeren van het RK kerkgebouw zijn afgekoppeld van het riool en er wordt
geparticipeerd in de lokale energiecentrales. Een crowdfundingsactie leverde onlangs in twee weken
tijd ruim € 21.000 op om zonnepanelen op één van de kerkgebouwen te plaatsen"

We geloven in lokale participatie: niet meedoen, maar samen doen.

Daarom willen wij u vragen: welke feitelijke doelen stelt u als gemeente Ede om de beperking van de

CO2 uitstoot te realiseren? Hoe bent u als gemeente Ede van plan om deze doelen te bereiken (de

'road map' om de gestelde doelen te bereiken)?
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Graag willen wij als taakgroep onze kennis en ervaring nog meer inzetten om u als gemeente Ede bij
te staan bij het realiseren van uw ambitieuze doelen.

Het klimaatprobleem is immers zo urgent dat het ook een nieuwe manier van denken vereist. Wij
hopen dat u wilt meewerken aan deze "kanteling" en dat u bereid bent mee te gaan in het
"dwarsdenken". lmmers u geeft in het convenant aan dat de gemeente Ede "initiotiefnemers die
aantoonbaor in hun plannen prioriteit geven, wilfociliteren en stimuleren".

Wij zouden graag van u vernemen wat uw plannen zijn en op welke wijze wij u kunnen helpen om
deze te realiseren.

Zoals gezegd, de Bennekomse Taakgroep Kerk & Milieu/Samenleving werkt en denkt graag samen
met u mee.

Een afschrift van deze brief is naar de deelnemende kerken en de lokale pers gestuurd.

Namens de ïaakgroep kerk & Milieu / Samenleving,
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