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Bekijk de webversie

De Gemeentelijke Duurzaamheidsindex is uit
en meer...

Gemeentelijke Duurzaamheidsindex is uitgebreid met een
Gemeentelijke Samenwerkingsindex
We hebben nu ook een nieuwe index in ontwikkeling, de
Gemeentelijke Samenwerkingsindex (GSI). Het gaat om
samenwerking van gemeente met inwoners, tussen inwoners
onderling en met organisaties/verenigingen. De gemeente Zeist laat in de film zien hoe
inwoners actief samenwerken aan duurzaamheid en betrokken zijn bij het gemeentelijk beleid.

Bekijk hier de video over samenwerken aan duurzaamheid in Zeist

De Gemeentelijke
Duurzaamheidsindex
2021 (GDI) is uit
Think Global, Act Local, was de
kernboodschap tijdens de UN Conferentie
over Milieu en Ontwikkeling van 1992 in Rio
de Janeiro. Daar werd ook de Agenda 21
gelanceerd met een actieplan voor de 21e
eeuw. Een belangrijke mijlpaal in het streven
naar duurzame ontwikkeling wereldwijd.
De kernboodschap van toen is nog steeds
actueel. Onlangs verscheen een nieuw
klimaatrapport en in Nederland het
Klimaatsignaal. De aarde warmt op door de
uitstoot van CO2. Er zijn al wel stappen
gezet om de CO2 uitstoot terug te dringen,
maar het is niet genoeg. De CO2 uitstoot
stijgt wereldwijd nog door. Iedereen moet
stappen zetten. Een belangrijk bespreekpunt
voor de klimaattop van Glasgow.

Open film over het
Klimaatsignaal 2021

Top tien GDI
Duurzaamheid wordt in de Agenda 21
breed opgevat. Het gaat bijvoorbeeld
ook over gezondheid en armoede,
naast de zorg die er was over
grondstoffen, vervuiling en het
klimaat. Dat doen we in de
Gemeentelijke Duurzaamheidsindex
ook.
Een duurzame gemeente bevordert
energiebesparing, duurzame energie,
hergebruikt grondstoffen. Er is
voldoende (duurzame)
werkgelegenheid, aandacht voor
minima, gezondheid, sport en
burgerparticipatie.
De gemeenten Nunspeet, Zeewolde
en Teylingen staan in de top tien van
de GDI. Zeewolde heeft bijvoorbeeld
veel duurzame windenergie.Nunspeet
en Teylingen scoren goed op alle
dimensies.

Open de website GDI
Open het rapport:
Klimaatsignaal 2021

Kijk hier naar de speech van
David Attenborough in Glasgow
(engels)

Gemeentelijke
Samenwerkingsindex
De gemeenten Rozendaal, Oirschot,
Hilvarenbeek, Dinkelland en Tubbergen staan
in de top tien van de Gemeentelijke
Samenwerkingsindex (GSI). Daar is een hoog
aandeel mantelzorgers, een hoog aandeel
geregistreerde donoren, zijn veel mensen
lid van een sportvereniging. Ook is er
een hoge graad van gendergelijkheid en is
men zorgvuldig op de woonomgeving (weinig
vernielingen).
Het is echter moeilijk om indicatoren te vinden
die voor iedere gemeente op eenzelfde
manier te meten zijn.
Deze eerste versie van de GSI is daarom nog
een proefversie. We willen deze in komende
jaren verder uitbouwen, bijvoorbeeld met
informatie over het aandeel vrijwilligers. Heeft
u suggesties voor de index? Stuur uw tips
naar ddd@drechtsteden.nl.

Ga direct naar de Gemeentelijke
Samenwerkingsindex

Opruimen plastic
soep
Het vergt tijd om resultaten te behalen.
Nederlander Bayon Slat had 10 jaar geleden
het idee om de plastic soep op te ruimen, die
het leven van de oceanen vertroebelt.
Vele jaren, investeringen en proeven verder
zit er muziek in zijn plannen. En is er ook
aandacht voor het voorkomen van vervuiling
door deze bij de bron. Zo'n 1000 rivieren zijn
namelijk verantwoordelijk voor 80% van de
plastic afval. Tijdens een interview vertelt hij
meer over het project.

De aanpak van plastic soep

Zijn gemeenten
duurzamer
geworden?
Gemiddeld is Nederland een fractie
duurzamer geworden tussen 2019 en 2021.
De score in 2019 was 5,8 en is in 2021 5,9.
Er is vooral verbetering zichtbaar bij Milieu
en Energie (toename van 5,1 naar 5,5). Dat
komt door energiebesparing en betere
scheiding van afval. Het voorbeeld van
Leusden laat zien hoe men daar gezamenlijk
werkt aan betere scheiding van afval.
Gemiddeld werd in Nederland ook de
veiligheid en gendergelijkheid beter en
daarmee ook de dimensie Mens &
Maatschappij. Gemeenten in Nederland zijn
echter gemiddeld op de dimensie Economie
slechter gaan presteren. De begrotingen
staan meer onder druk. Er is minder ruimte
om financiële tegenvallers op te vangen. De
solvabiliteit is verslechterd en voor inwoners
zijn de woonlasten gestegen.

Kijk hoe Leusden duurzamer
werd
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