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Betreft: uitkomsten werkbijeenkomst Klimaat

Geachte raadsleden ,

Op 18 januari 2022 heeft de werkbijeenkomst Klimaat plaats gevonden voor burger- en raadsleden
Tijdens de werkbijeenkomst is onder andere de Voortgangsrapportage Klimaatvisie toegelicht en
besproken. De Voortgangsrapportage Klimaatvisie is u eerder aangeboden bij raadsinformatiebrief
van 12 november 2021 (bijgevoegd).

Zoals ook eerder uit het onderzoek van uw rekenkamercommissie over de energietransitie is
gebleken, is de voortgang monitoren niet eenvoudig. Het maken van een geschikt 'dashboard / tool’
met relevante indicatoren is nog een zoektocht, zoals dat ook is in andere gemeenten. De opgave is
veelomvattend, dynamisch en complex. En bovendien zijn we afhankelijk van landelijke
monitoringstools voor de data en daar hebben we beperkte invloed op

Uitkomsten van de werkbijeenkomst
Of u aan de hand van de rapportage de voortgang voldoende kan monitoren en de uitvoering kan
bijsturen, is onderwerp van gesprek geweest in eerdergenoemde werkbijeenkomst. Voor de
werkbijeenkomst was u allen uitgenodigd

Uit de bijeenkomst blijkt dat de rapportage voor dit moment voldoende informatie geeft. De rapportage
is echter een dynamisch document. In de loop der tijd kan het wenselijk zijn informatie toe te voegen
of te verwijderen. Het is van belang dat uw raad en ons college daarover in gesprek blijven

De aanwezige raads- en burgerleden hebben in de bijeenkomst het volgende laten blijken
a. Geef op elk van de documenten expliciet aan waar deze betrekking op hebben
b. Geef bij volgende rapportages de verschillen aan ten opzichte van vorige rapportages.
c. Geef ook inzicht in de activiteiten van omliggende gemeenten en wat zij van hun 'fouten’

hebben geleerd.
d. Geef ook de percentages weer die betrekking hebben op outcome oftewel het

daadwerkelijk effect, zoals C02- reductie en de verhoging van het aandeel duurzame
energie. En niet alleen percentages over de voortgang op de planvorming (output).
Wij willen hierbij opmerken dat het beleid van de gemeente bijdraagt aan outcome-
indicatoren, maar niet uitsluitend bepalend is. De outcome is namelijk ook afhankelijk van
externe factoren. Niet elke euro die geïnvesteerd wordt, is direct in resultaat zichtbaar. De
outcome vraagt daarom om een lange adem. Op output kan makkelijker gestuurd worden
dan op outcome.



e,
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Breng de resultaten helder en overzichtelijk in beeld in de voortgangsrapportage. De
informatie moet zo toegankelijk zijn dat we deze ook kunnen delen met ondernemers en
inwoners
Laat trends zien, zodat de raad ziet of voortgang wordt geboekt. Dat zou grafisch kunnen
Wij merken hierover op ons bewust te zijn dat data altijd iets achterlopen in tijd. Zo toont
de landelijke klimaatmonitor van Rijkswaterstaat de C02 uitstoot van Ridderkerk tot en
met 2020 (https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard/)

Agendering Commissie Samen wonen
Onderwerp is de Voortgangsrapportage Klimaatvisie. Deze is geagendeerd voor uw
commissievergadering Samen wonen van 10 maart a.s. Met deze agendering heeft de commissie de
mogelijkheid om aan te geven of de rapportage u voor dit moment voldoende informatie geeft om de
voortgang van de uitvoering van de Klimaatvisie te kunnen monitoren en bijsturen. Uw commissie kan
ook aangeven welke informatie zij opgenomen wil zien in de volgende rapportage.

Vervolg
Wij zullen de wensen, zoals benoemd onder uitkomsten, meenemen bij onze volgende
voortgangrapportage

Buiten de wensen voor de voortgangsrapportage hebben we notie genomen van de volgende wensen:
a. Zorg voor kennisdeling rondom de uitwerking van de beteidskeuzes en scenario’s voor

raadsleden. Er is veel informatie. We herkennen hierbij dat transities zich kenmerken
doordat er onzekerheden zijn. Transities verlopen niet lineair, maar veel meer dynamisch
waarbij gaandeweg onzekerheden minder worden door het toenemen van kennis. Dat
neemt niet weg dat er enige mate van onzekerheid is voor de toekomst. Daarom gaan we
stap voor stap met de kennis en inzichten van nu de transitie uitvoeren met verschillende
go en no go momenten. Of alle doelen daadwerkelijk tijdig gerealiseerd worden is daarom
niet altijd makkelijk in te schatten. Een voorbeeld hiervan is de congestie in het
elektriciteitsnet

b. Zorg voor een dynamisch document met de status van de uitvoering van de Ktimaatvisie
Dit document zou zowel achteruit als vooruit moeten blikken, met onder andere een
planning van besluitvormingsmomenten voor de komende raadsperiode

Gewezen is ook op het belang dat u er voor zorgt dat u uw tJ
overdraagt op uw eigen nieuwe raads- en burgerleden.

\verkregen kennis over dit onderwerp

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van R#derkerk,

de secretaris dq/burgemeester,

Klaucke mw. A. Attema
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Bijlagen :
1. Samenvatting van de voortgangsrapportage
2. De voortgangsrapportage 1 - 2021


