
Consuminderen

,,Minder is meer” als motto!

Minder… kopen, energie verbruiken,
gemotoriseerd verkeer, plastic, gif,
verstening, afval, vlees- en zuivel…
Voor meer… ruimte voor groen, schone
lucht, gezondheid, welzijn, buitenspeel-
ruimte, biodiversiteit, klimaatadaptatie,
ruimte in je portemonnee, een toekomst
voor volgende generaties en
onafhankelijkheid.



Opzet

We zochten vooral naar activiteiten die het
aangenaam, leuk en vanzelfsprekend maken
om te consuminderen. En die éénvoudig zijn
te realiseren.
Die hebben we onderverdeeld in drie
domeinen waarin we kunnen consuminderen:
voedsel,mobiliteit en wonen.
Energieverbruik hoort bij de werkplaats
Isolatie en pakken wij dus niet op.
Consuminderen doen we niet alleen:
inwoners, gemeente én bedrijven hebben
een rol!
In de volgende slides lichten we ons plan en
de consequenties toe aan de hand van deze
pijlers.
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Voedsel

Ons voedsel heeft een enorme impact
op het milieu. Tegelijkertijd is het een
levensbehoefte. Om voedsel kunnen we
dus niet heen.

De Impact Top 10 leert dat ons
eetpatroon een van de belangrijkste
impactfactors is. Door te consuminderen
kunnen we bijdragen aan minder en/of
milieuvriendelijkere productie.



Mobiliteit

Ook ons vervoer heeft grote impact op
onze aarde. Opvallend is dat bij vervoer
vooral het gebruik grote impact heeft.
Door te consuminderen kunnen we juist
de gebruiksuitstoot zelf terugbrengen.



Wonen
Algemeen

De derde pijler waar we zelf impact
hebben is onze eigen woonomgeving.
Ook daar kan van alles geconsuminderd
worden. We delen het op in algemeen,
energieverbruik en spullen.



Wonen 
Energieverbruik

Op energieverbruik gaan we slechts
beperkt in, maar het is zeker onderdeel
van consuminderen. De opwek van
energie is nog lang niet 100% schoon,
dus iedere verbruiksbeperking levert
milieuwinst op.

Zoals eerder genoemd gaan we beperkt 
op energieverbruik in vanwege de 

verwachte overlap met andere tafels. We 
delen onze voorstellen graag!



Wonen 
Spullen

De grootste impactfactor: spullen. We
gebruiken veel en gooien ook veel weg.
Maar de productie, transport, gebruik
en verwerking van al die spullen
hebben allemaal impact op het milieu.
Door meer hergebruik, langer met
spullen doen en minder onnodig nieuw
kopen kunnen we zelf de milieu-impact
drastisch terugbrengen.



Top 5

Om zo concreet mogelijk te zijn willen
we toewerken naar een Top 5 die we
speerpunt voor burgers, gemeente en
bedrijven maken.

Dit willen we doen door te (laten)
meten welke CO2 impact de hierboven
aangedragen ideeën de grootste
impact hebben.

Hiermee houden we het klein en
beheersbaar maar worden we als
gemeente toch CO2 neutraal (in 2040)
op het deelgebied Consument!



Consuminderen doe én kun je niet alleen

• Iedereen heeft een ander leven, en voor
iedereen zijn andere keuzes het lastigst. Zo
kun je Max Verstappen niet vragen om
minder auto te rijden, en het
verzorgingshuis niet vragen om de
verwarming lager te draaien. We houden er
dus rekening mee dat iedereen kan
bijdragen op zijn of haar eigen manier.

• Betere keuzes maken is lastig als je niet
weet wat de impact is van een keuze, of
hoe je moet beginnen. Daarom zetten we in
op voorlichting en coaches: we helpen
elkaar door ideeën te verspreiden, tips te
delen en een helpende hand te bieden. Van
het isoleren van een woning tot het gebruik
van minder spullen en gezonder eten. De
gemeente speelt hierin een belangrijke
faciliterende rol.

Eén bont gezelschap, 

maar met een gedeelde 

aarde.


