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Vraagstelling  

De CO2-uitstoot in Rotterdam is in 2025 met 50 procent gedaald t.o.v. 1990. Dat belooft het 
Rotterdam Climate Initiative, dat op 10 mei 2008 onder grote mediabelangstelling van start 
ging. Het is een ambitieus klimaatprogramma waaraan vier partijen samenwerken. De 
gemeente Rotterdam, havenbedrijf Rotterdam NV, DCMR milieudienst Rijnmond en 
Deltalinqs.  

De productiegroep Klimaat heeft onderzocht wat de inwoners van Rotterdam hieraan 
kunnen bijdragen en wat de gemeente Rotterdam doet om haar inwoners hier bewust van 
te maken.  

De vraagstelling van deze productie kristalliseerde zich uit tot drie kernvragen:  



1. Wat weet de Rotterdammer over klimaatverandering en hoe denkt hij/zij erover?  
2. Waartoe is hij/zij bereid?  
3. Wat kan hij/zij doen en hoe kan hij/zij hierbij geholpen worden? 

Aanpak 

In de maand juni is de productiegroep de straat op gegaan om de Rotterdammer te 
ondervragen wat zij precies weten en willen doen betreft het onderwerp 'Klimaat'.  
Alle ingevulde vragenlijsten (totaal 163) zijn verwerkt en geanalyseerd. De uitkomsten van 
het complete onderzoek zijn verwerkt in de rapportage: 'Rotterdammers over 
klimaatverandering'. 

Bijzonderheden 

Ter informatie op dit onderwerp is mevrouw Stella Venema van het RCI langs geweest om 
een presentatie te geven. Aan de hand van deze informatie is het onderzoek verder 
uitgewerkt.  

 

Op 7 oktober 2009 zijn alle bevindingen van de productiegroep Klimaat gepresenteerd en is 
de rapportage officieel overhandigd aan wethouder Rik Grashoff. De presentatie vond plaats 
in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. De aanwezigen berekenden hun 'Mondiale 
Voetafdruk' en bespraken die met elkaar. In zijn eerste reactie zei de wethouder in het 
vervolg zeker het BurgerPanelRotterdam op de hoogte te houden over de voortgang van de 
doelstellingen van het Rotterdam Climate Initiative (RCI).  

Voornaamste adviezen 

Maak gebruik van de bereidheid van de Rotterdammers om zich in te zetten voor het milieu, 
laat als gemeente meer zien aan de burger wat er al gedaan wordt, herhaal de ludieke acties 
voor meer naamsbekendheid van het RCI en vorm een gedegen beleid gericht op 
klimaatbescherming. 

Uit de reactie van B & W 

Schriftelijke reactie volgt nog. Mondeling heeft wethouder Grashoff aangegeven dat hij de 
mening van het panel deelt dat er meer ludieke acties moeten komen. Hij vind het positief te 
horen dat de Rotterdammer zo betrokken is en geeft ook aan dat het RCI inderdaad meer op 
het bedrijfsleven gericht is geweest gezien zij voor 88% van de CO2 uitstoot zorgen. 



Het aankomende jaar wordt het aantal windmolens die energie opwekken verdubbeld. 
Daarnaast wil hij graag ideeën wisselen met het BurgerPanel over hoe de burger meer bij de 
gemeenteplannen te betrekken. 

 

 

 


