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Geachte leden van het BurgerPanel,

Enige tijd geleden hebt u aan wethouder Milieu het rapport "Rotterdammer over
Klimaatverandering" aangeboden. Na zijn reactie op de aanbevelingen tijdens de presentatie
willen wij u met deze brief nogmaals bedanken voor de heldere en bruikbare rapportage. Wij
waarderen het dat u als BurgerPanel actief meedenkt over het klimaatvraagstuk. Door een
misverstand is deze brief veel langer blijven liggen dan de bedoeling en de gewoonte is.
Hiervoor bieden wij u onze excuses aan.

Uw grondige analyse en aanbevelingen helpen ons bij de communicatie met de burger. Wij
hebben daarom ook rekening gehouden met aandachtspunten die u noemt. Bijvoorbeeld uw
constatering dat de bekendheid van maatregelen van de gemeente Rotterdam laag is. Ook de
conclusie dat burgers zich niet altijd voelen aangesproken nemen wij ter harte.
Klimaatverandering is immers een zaak van ons allemaal. Mede dankzij uw aanbevelingen is
het meer aandacht bieden aan het handelingsperspectief van burgers een belangrijk
speerpunt geworden voor de komende jaren. Zo zijn wij voornemens een (digitaal)
duurzaamheidsloket te openen waar alle Rotterdammers en Rotterdamse organisaties terecht
kunnen met vragen over wat zij zelf kunnen bijdragen. Het tonen van voorbeelden en
verwijzen naar de juiste adressen voor advies en producten zal ook zeker in onze
communicatie over het klimaat terugkomen.

Wat de voorbeelden betreft, daar kunnen wij dit jaar gelukkig voldoende over beschikken. De
resultaten van de klimaataanpak worden steeds zichtbaarder. Zo beveelt u aan het gebruik
van fietsen en openbaar vervoer te blijven stimuleren. Dit is een belangrijk speerpunt van ons

college dat is belegd in het programma Duurzame Mobiliteit. Wij werken o.a. aan de aanleg
van extra fietspaden, stimuleren van gebruik van de fiets door kinderen, het stimuleren van
openbaar vervoer en elektrisch vervoer. De eerste openbare oplaadpalen voor auto's zijn al
geplaatst in de Binnenstad en op de Wilhelminapier. En in vier openbare fietsenstallingen zijn
oplaadpunten voor zowel elektrische fietsen als scooters gemaakt. Dat aantal wordt dit jaar
flink uitgebreid.
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De gemeente geeft graag het goede voorbeeld en werkt dit jaar aan het energiezuinig maken
van de straatverlichting, de verkeerslichten en de gemeentelijke gebouwen. Hiermee besparen
we ca. 3% op de stroomkosten per jaar. De openbare gebouwen maken gebruik van groene
stroom en er wordt steeds duurzamer ingekocht door de gemeente. Verder wordt de
energiehuishouding van de gemeentelijke gebouwen onder de loep genomen en wordt deze
verbeterd zodat efficiënter met energie wordt omgegaan. De zwembaden (die grote
energiegebruikers zijn) komen hierbij als eerste aan de beurt.

De kennis, ervaring en ook inspiratie van anderen kunnen wij bij onze Rotterdamse
klimaataanpak goed gebruiken. Zo maken we bijvoorbeeld afspraken met Amsterdam en grote
steden in het buitenland om ervaringen uit te wisselen en samen oplossingen te ontwikkelen.
Daarnaast hechten wij aan een grote betrokkenheid van het bedrijfsleven. Wij zijn ervan
overtuigd dat de samenwerking met allerlei partijen in en om de stad en de haven onze
aanpak versterkt Dit geldt zeker voor uw betrokkenheid. Wij hechten er aan dat de
betrokkenheid van de Rotterdammers bij het klimaatbeleid van de gemeente een continue
factor wordt. En dat wij doormiddel van tweerichtingsverkeer in de communicatie de inbreng
van de inwoners van Rotterdam in de door de gemeente te nemen klimaatmaatregelen
verankeren. Graag wisselen wij later in het jaar met u van gedachten over de wijze waarop wij
dit gaan doen.
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