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SCOPE 1
De afdeling P&O gaat bekijken of er structureel iets veranderd kan worden
aan de regeling of dat er eenmalige acties worden uitgevoerd.

Stimuleren fietsen en OV naar het werk (fietsplan, mobiliteitskaart, leenfiets)

Brandstofverbruik

Alle medewerkers

Scope 1 & 2

3,0%

0,1%

Elektrische inzamelwagen afval ACV

Brandstofverbruik

ACV

Scope 1

25,0%

0,5%

Gasverbruik

Gemeentehuis

Scope 1

5,0%

0,6%

NVT
Per gebouw wordt bekeken of dit kan worden meegenomen tijdens de
renovatie.

Gas- en elektraverbruik

Veentjesbrug

Scope 1 & 2

2,0%

2,0%

Plannen om het gebouw up-to-date te brengen. Met onder andere: isolatie
(wanden, dak en leidingen), dubbel glas, zonnepanelen.

Gasverbruik

Gemeentehuis

Scope 1

15,0%

1,8%

Brandstofverbruik

Alle medewerkers

Scope 2

2,0%

0,0%

Per gebouw wordt bekeken of dit kan worden meegenomen tijdens de
renovatie.
Op het moment maken de medewerkers van de gemeente Renkum al
gebruik van een deelauto. Echter zijn er ook nog genoeg mensen die
kilometers declareren. Doelstelling is om deze mensen straks van de
elektrische deelauto's gebruik te laten maken.

Gasverbruik

Aula's en gemeentehuis

Scope 1

0,5%

0,1%

Nvt

Brandstofverbruik

Buitendienst

Scope 1

100,0%

2,0%

De poolauto's van het gemeentehuis zijn over gegaan naar de Connectie.
De raad en het College hebben het akkoord gegeven tot het bestellen van 2 Gemeente kan Connectie afdwingen om elektrische auto's in te zetten.
elektrische deelauto's. Deze worden begin 2017 verwacht.
Voor de buitendienst nog geen elektrische auto's beschikbaar.

HR++ glas toepassen

Renovatie Veentjesbrug

Huidige ketels vervangen voor zuinige HR ketels

Deelauto inzetten voor zakelijke ritten

Schakelklok tussen de boilers

100% elektrisch rijden bedrijfsauto's

Nog geen actief mobiliteitsbeleid. Er staan elektrische poolfietsen.
ACV is naar een elektrische inzamelwagen aan het kijken. Bedoeling is
dat deze ook voor ritten in de gemeente wordt ingezet. Het is nog te vroeg
om te zeggen hoeveel dit gaat besparen. Per 1 januari 2017 worden er
alleen nog maar biogas wagens ingezet op verzoek van de gemeente. Dit

2019

Geen laatste ontwikkelingen.
Een gedeelte van Veentjesbrug is dit jaar nog voorzien van dubbelwandige
isolatie en een gedeelte van het enkel glas is nu dubbel glas geworden. Er
wordt nog een compleet renovatieplan gemaakt voor Veentjesbrug. Status
is nu nog onbekend.

Eind 2018

De CV ketels van het gemeentehuis zijn vervangen voor zuinige HR ketels
in het 3e kwartaal. Tevens is de WKO installatie nu beter afgesteld,
waardoor de HR ketels nu minder hoeven bij te springen.

2018

2019

2017

Status is hetzelfde

2016-2019

In de aula’s zijn we laatste jaren al bezig met verduurzamen (dakisolatie in
Renkum) led lampen enz. Ik heb de afgelopen zomer gezorgd voor een
schakelklok tussen de boilers. Zou hier op het gemeentehuis ook goed
kunnen tussen de boilers in de werkkasten.

2018-2019

80-90% van de slimme meters zijn geplaatst. Alle marktaansluittingen
moeten nog worden voorzien. Doel is om de gebruiker bewust te maken
van het verbruik. Wordt nu nog niet doorbelast. Jan is hiermee bezig. 15-20
locaties zijn nog onduidelijk.
Bladblazer en kettingzagen wellicht op accu's, Jan wacht nog op nieuwe
ontwikkelingen in de accu's. Hebben nu een te kort bereik. Voordeel is
minder geluid en betere werkomstandigheden. De slijptol is op een accu
ipv een aggergraat.

2019

Gas- en elektraverbruik

Alle aansluitingen

Scope 1 & 2

0,0%

0,0%

Hier is eind 2015 mee gestart. Streven is om eind 2016 alle aansluitingen
te voorzien van een slimme meter.

Elektrisch en/of hydraulisch materieel bij vervanging

Brandstofverbruik

Gemeente

Scope 1

10,0%

0,2%

Voor het onderhoud van de oa de groenvoorziening worden machines en
materieel gebruikt. Deze kunnen in de toekomst worden vervangen voor
elektrische en/of hydraulische middelen.

Maandelijkse controle bandenspanning (slimme bandenpomp)

Brandstofverbruik

Alle bedrijfsauto's

Scope 1

4,0%

0,1%

Er wordt bekeken of er een slimme bandenpomp kan worden geplaats
welke ook beschikbaar wordt voor de burgers. Liefst één op zonne energie. Bandenspanning wordt nu regelmatiger gecheckt.

Bijhouden verbruik en kilometerstanden per auto

Brandstofverbruik

Alle bedrijfsauto's

Scope 1

0,0%

0,0%

Op het moment wordt dit nog niet bijgehouden. Aangezien alle auto's wel
zijn voorzien van track & trace moet dit wel gemakkelijk mogelijk zijn.

Met nieuwe tank zit er een tranregistratiesysteem bij, dus dan is verbruik
beter bij te houden. Kilometerstanden worden nu wel bijgehhouden.

Gasverbruik

Gemeentehuis

Scope 1

40,0%

4,8%

WKO installatie is opnieuw afgesteld door installateur.

Gas- en elektraverbruik

Alle panden

Scope 1 & 2

5,0%

4,9%

Er is een WKO installatie aanwezig
Het team van vastgoed gaat bekijken of de openingstijden en het gebruik
van de ruimten betere op elkaar kunnen worden ingesteld. Hierdoor kan er
hoogst waarschijnlijk nog elektra en gas worden bespaard. Een aantal
gebouwen worden namelijk verwarmd en verlicht zonder dat er gebruik
wordt gemaakt van deze ruimten.

Nog geen nieuwe ontwikkelingen.

2018

Brandstofverbruik

Werkplaats Veentjesburg

Scope 1

70,0%

1,4%

NVT

Willen graag Synfuel (Biodiesel) inkopen, Jan wacht nog op goedkeuring.
Melanie kijkt nog na of er budget beschikbaar is. Er dient dan een nieuwe
tank te worden geplaatst op het terrein. Liefst voor 1 januari 2018.

2018

0,1%

In alle dienstauto's is nu een GPS module ingebouwd om in ieder geval te
kunnen voldoen aan een geldige rittenregistratie. Echter wordt dit systeem
niet volop benut aangezien het ook mogelijk is om het rijgedrag te
monitoren. Hier wordt het komende jaar meer aandacht aan gegeven.

Nog geen nieuwe ontwikkelingen.

2017

Plaatsen van slimme meters

Gebruik maken van warmte en koude opslag

Openingstijden opnieuw bekijken - betere afstemming vraag en aanbod

Toepassen Biodiesel voertuigen en materieel Veentjesbrug

Rijgedrag medewerkers monitoren (IT mobiel)

Brandstofverbruik

Gemeentehuis

Scope 1

5,0%

2016

2019

2016-2019

2018
2014-2017

SCOPE 2

Communicatie over verminderen verbruik (elektra en gas)

Elektraverbruik

Gemeentehuis

Scope 2

3,0%

2,6%

LED straatverlichting bij vervanging

Elektraverbruik

Openbare verlichting

Scope 2

30,0%

25,8%

LED verlichting gebouwen

Elektraverbruik

Vastgoed

Scope 2

30,0%

25,8%

Zelf in kunnen regelen van verlichting (betere afstemming op daglicht)

Elektraverbruik

Openbare verlichting

Scope 2

5,0%

4,3%

Overstap naar 100% NL groene stroom

Elektraverbruik

Gehele gemeente

Scope 2

100,0%

86,0%

Plaatsen van zonnepanelen op gebouwen

Elektraverbruik

Gemeentehuis

Scope 2

50,0%

43,0%

Noodverlichtingsarmaturen vervangen voor LED armaturen

Elektraverbruik

Gemeentehuis

Scope 2

5,0%

4,3%

Plaatsen van bewegingssensoren

Elektraverbruik

Vastgoed

Scope 2

4,0%

3,4%

Energiemanagementsysteem (EnergyAlert)

Elektraverbruik

Alle aansluitingen

Scope 2

4,0%

3,4%

Laadpaal op zonne-energie

Elektraverbruik

Gemeentehuis

Scope 2

1,0%

0,9%

Totale mogelijke reductie
Totale mogelijke reductie
Totale mogelijke reductie:
* reductie is ten opzichte van het referentiejaar (2015)

Maatregel is uitgevoerd en gereed

18,5%
98,0%
93%

Niet alle medewerkers zijn zich ervan bewust dat zij kunnen bijdragen aan
het verminderen van het elektra- en gasverbruik door simpele maatregelen
te nemen. Denk hierbij aan het uitschakelen van verlichting en apparaten
bij het verlaten van een ruimte. Door middel van meer interne communicatie
met tips & tricks willen we de bewustwording hiervoor vergroten.
Bij de deuren hangen bordjes om lichten uit te schakelen bij vertrek.
Aanbesteding voor het vervangen van de straatverlichting voor LED
Er wordt momenteel een onderzoek uitgevoerd naar haalbaarheid voor het verlichting. Zijn ook dimbaar. Volgend jaar wordt al een klein gedeelte
vervangen van de reguliere straatverlichting naar LED armaturen.
vervangen.
Het gemeentehuis is voorzien van LED verlichting, met uitzondering van de
Wordt meegenomen in de renovatie van het gemeentehuis. Voor de rest
centrale hal. Deze zou meegenomen worden tijdens de renovatie. Bij
van het vastgoed wordt een onderzoek uitgevoerd naar haalbaarheid.
overige renovaties wordt dit ook toegepast.
Samen met Liander wordt bekeken of de openbare verlichting beter
afgestemd kan worden op het daglicht en functionaliteit (feestdagen,
koopavonden).
Geen laatste ontwikkelingen.
Communicatie\Krantbericht Gelderlander 12-11-2016 - regionaal opwekken Per 1 januari 2018 wordt er groene stroom ingekocht voor de hele
gemeente renkum.
energie.pdf

Er wordt momenteel een onderzoek uitgevoerd naar haalbaarheid van het
plaatsen van zonnepanelen op al het vastgoed.

Het opwekken van energie, door middel van zonnepanelen, wordt bij de
gymzaal van Spaenweg en de sporthal Doorwerth uitgevoerd. Het dak van
de gymzaal W. van Arnhemweg ligt niet geschikt.

Noodverlichtingsarmaturen zijn al vervangen voor LED armaturen
Wordt meegenomen in de renovatie van het gemeentehuis. Voor de rest
van het vastgoed wordt een onderzoek uitgevoerd naar haalbaarheid.
Geen laatste ontwikkelingen.
In mei 2016 is een contract afgesloten met Energyalert. Dit is een
Energiemanagementsysteem waarbij de gebruiker realtime het verbruik van
alle aansluitingen kan monitoren. Dit zal hoogst waarschijnlijk een hoge
besparing opleveren. Deze besparing zal voortkomen uit sluip- en onnodig
verbruik.
Voor de elektrische deelauto's worden laadpalen geplaatst. De doelstelling
is om de energie die hiervoor nodig is groen op te wekken, door
Er wordt gekeken naar het koppelen van de laadpalen aan de trolley
bijvoorbeeld zonne panelen op de laadpalen.
infrastructuur. Deze stroom is per 1-1-2018 groen.
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