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Duurzaam Leiderdorp
Ambitie: 2050 volledig CO2 neutraal

Tussenambitie: in 2025 CO2 uitstoot gereduceerd met 30% (ten opzichte van 2013)

Om dit te bereiken zetten we in op nieuwe vormen van energie 
om CO2 uitstoot te verminderen. Wij gaan de uitdaging aan om 
de CO2-uitstoot in Leiderdorp te reduceren tot nul in 2050. 

Hiermee zijn we in 2050 een klimaatneutrale gemeente. Dit doen 
we door o.a. te investeren in duurzame energie en ons voor te 
bereiden op nieuwe vormen van mobiliteit.

Door afval als grondstof te zien brengen we een circulaire  
economie op gang. Ook maken we ons dorp klimaatbestendig 
en we vergroten onze biodiversiteit door de hoeveelheid en 
diversiteit van groen en water uit te breiden.

Wij willen onze ambitie realiseren door in te zetten op: meters
maken, inspireren en innoveren.

Om dit te kunnen bereiken is de duurzaamheidsagenda voor 2017-2025 verdeeld in vier thema’s:

Per jaar 1,5% energie besparen
 
30% minder CO2 uitstoot in 2025 t.o.v. 2013

In 2025 wekken we 50% meer duurzame energie  
op t.o.v. 2013

Meer bewustwording onder inwoners,  
ondernemers, organisaties en instellingen over het  
besparen en opwekken van duurzame energie

In 2025 zijn alle gemeentelijke gebouwen  
CO2 neutraal

Schonere lucht door het terugbrengen van de  
CO2, NO2 en fijnstof van voertuigen. 

Verhogen van het fietsgebruik voor korte afstanden  
tot 7,5 km met 10% 

Voorzien in een dekkend netwerk van oplaadpalen  
voor elektrische voertuigen

het gemeentelijke wagenpark is in 2025  
100% duurzaam

in 2020 wordt 75% van het huishoudelijk afval  
gescheiden aangeboden.

Verminderen van de hoeveelheid restafval tot  
30 kg per inwoner per jaar.

in 2019 hebben we vier nieuwe locaties door 
stadslandsbouw 

Wij stimuleren particulieren en organisaties om minder  
verharding in tuinen aan te brengen.

in 2020 hebben we een toename van 5.000 m2 
(openbaar) groen

De watergangen zijn beter op elkaar aangesloten en 
heeft voldoende capaciteit om water te bergen en af te voeren. 

We stimuleren en inspireren onze omgeving om hun  
leefomgeving groen en duurzaam in te richten.

Energie

Klimaatadaptatie en  
biodiversiteit

Afval

Mobiliteit
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