Vijf gemeentelijke pijlers
Om onze duurzame doelen te bereiken gebruiken we de volgende vijf pijlers:

1. We stimuleren sociale en groene groei;

Bij duurzaam ondernemen denk je vaak direct aan het milieu. Maar aandacht voor mens
en maatschappij hoort daar ook bij. Gemeente Enschede biedt een gezonde en veilige
werkomgeving waar mensen het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarnaast zetten we
ons ook in voor een duurzame samenleving in Enschede.
Als organisatie nemen we duurzaamheid standaard mee in onze afwegingen, of het nu
om inkoop, beleid of uitvoering gaat. Op die manier dragen we bij aan sociale en
duurzame, economische groei in onze stad.

2. Het verminderen van CO₂-uitstoot en ons energieverbruik;

Onze eigen gebouwen en ons gemeentelijk wagenpark zorgen voor de uitstoot van CO2.
We vinden dat we deze uitstoot moeten verminderen en het energieverbruik moeten
verlagen om het milieu zo min mogelijk te belasten. Dit doen we door energiezuiniger te
werken en te investeren in duurzaam vervoer.
Ons doel is in 2030 maar liefst 30% duurzame energie zelf op te wekken en in 2020 30%
minder CO2 uit te stoten.
Met onze zonnepalen wekken we nu een deel van onze totale energiebehoefte zelf op.
Hierdoor verbruiken we minder fossiele brandstoffen, wordt het milieu minder belast én
besparen we geld. In 2016 kwam het elektriciteitsverbruik van onze gemeentelijke
organisatie op 15.588.505 KwH (een besparing van 10% t.o.v. 2013) en het gasverbruik
op 1.045.300 m3 (een besparing van 15% t.o.v. 2013).

3. Aandacht voor biodiversiteit en waterverbruik;

De Gemeente Enschede houdt bij het aanschaffen van producten zoveel mogelijk
rekening met de gevolgen voor de biodiversiteit op aarde. Dat doen we bijvoorbeeld
door alleen papier te gebruiken afkomstig uit duurzame bronnen (gerecycled papier, niet
chloorgebleekt en met FSC-keurmerk). Verder streven we ernaar zoveel mogelijk
biologische producten te gebruiken in onze kantine en voor het schoonmaken van onze
panden. Tot slot is het onze ambitie steeds minder water te gebruiken.

4. Het reduceren, recyclen en hergebruiken van afval door circulair
ondernemen;

Waar dat kan hergebruiken we ons afval zoveel mogelijk. Daarnaast stimuleren we
recycling, want daarmee besparen we het gebruik van grondstoffen. We scheiden
daarom ons afval volledig, printen zoveel mogelijk dubbelzijdig en gebruiken papieren
i.p.v. plastic koffiebekers. We verminderen afval door water uit plastic waterflesjes te
weren en gewoon kraanwater te gebruiken bij vergaderingen. Tot slot hebben we in
onze gemeentelijke panden cradle to cradle vloerbedekking en zijn we bezig met de
circulaire aanbesteding van kantoormeubilair.

5. Het lokaal, duurzaam inkopen

In ons streven naar duurzaamheid kijken we verder dan alleen onze eigen gemeentelijke
organisatie. We hebben oog voor de hele keten. Bij alles dat we inkopen nemen we
milieuaspecten in acht en gaan we voor 100% duurzaamheid. Daartoe hebben we het
Manifest Professioneel Duurzaam Inkopen ondertekend waarin we zowel sociale alsook
milieuaspecten in het inkoopproces meenemen.

