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Betreft: Voortgangsrapportage 2022 Klimaatvisie en Uitvoeringsprogramma Ridderkerk 

 
 

Geachte raadsleden, 

 

Op 3 juni 2021 heeft uw raad de Klimaatvisie vastgesteld. De Klimaatvisie (en het bijbehorende 

Uitvoeringsprogramma) is de routekaart waarin is beschreven hoe de gemeente gaat bijdragen aan de 

doelstelling om in 2050 bijna geen CO2 meer uit te stoten en volledig circulair te zijn.  

 

Onderdeel van de Klimaatvisie is het halfjaarlijks opstellen van een voortgangsrapportage. Met deze 

raadsinformatiebrief sturen wij u ter informatie de voortgangsrapportage over 2022 toe.  

 

De voortgangsrapportage 2022  

De voortgangsrapportage geeft inzicht in o.a. de gerealiseerde campagnes, acties en uitgevoerde 

werkzaamheden. Van het opzetten van een zakelijk energieloket en het organiseren van campagnes 

tot het verduurzamen van interne transportmiddelen. In 2022 is er veel beweging ontstaan. Het was 

een bijzonder jaar. De hoge energieprijzen leiden, begrijpelijkerwijs, tot zorgen. In toenemende mate 

hebben inwoners en partners te maken met hogere kosten. Er ontstond beweging om de gestegen 

energieprijzen op te vangen, met bijvoorbeeld het nationale prijsplafond en met de lokale 

subsidieregeling voor maatschappelijk organisaties en ondernemers.  

 

De rapportage blikt terug op 2022. In de rapportage kunt u per thema lezen wat er bereikt is en wat er 

gedaan is in 2022 om een stap richting de klimaatdoelstellingen te komen.  

 

Klimaatmonitor Rijkswaterstaat 

Naast de voortgang in de rapportage wijzen wij u er ook graag op dat de landelijke Klimaatmonitor van 

Rijkswaterstaat decentrale overheden voorziet van informatie over trends en voortgang. De 

klimaatmonitor van Rijkswaterstaat is een uitgebreid instrument met een dashboard, database en 

rapportage. We hebben de belangrijkste data meegenomen in onze voortgangsrapportage. Voor een 

uitgebreidere rapportage en de database kunt u ook terecht op: 

https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard/co2-uitstoot/. 
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Vervolg 

Bij de vaststelling van de Klimaatvisie is aangegeven dat er ieder half jaar een voortgangsrapportage 

komt. Wij willen dit graag vervangen door een jaarlijkse commissiebijeenkomst voor burger- en 

raadsleden. Zoals ook uit eerder onderzoek van de rekenkamercommissie over de energietransitie is 

gebleken, is de voortgang monitoren niet eenvoudig. De opgave is veelomvattend, dynamisch en 

complex. Met de jaarlijkse commissiebijeenkomsten willen we burger- en raadsleden meenemen in de 

grote maatschappelijke opgave, zodat informatie zo goed mogelijk gedeeld wordt, burger- en 

raadsleden mondeling worden meegenomen in de voortgang en uitvoering en het eenvoudiger wordt 

informatie op te nemen. 

 

We gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

  

Hoogachtend, 

het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 

 

de secretaris,     de burgemeester,  
 

 

 

 

dhr. H.W.J. Klaucke    mw. A. Attema  
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1. De voortgangsrapportage Klimaatvisie 2022  
 
 


