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“Zorgen voor het klimaat is een 
kwestie van mentaliteitsverandering.  

Mensen zijn vaak viezeriken,  
nu zorgen voor later!” 
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INLEIDING 
 

In het begin van 2008 verrasten Burgemeester & wethouders de Rotterdamse huishoudens 
met een brief over het thuisbezorgen van gratis spaarlampen (of op het postkantoor af te 
halen). Behalve als aanmoediging tot het zuinig omgaan met energie diende deze actie ook 
om de aandacht te vestigen op het Rotterdam Climate Initiative (RCI). Dit initiatief 
(aanvankelijk Rotterdam Energy and Climate Programme geheten) is in 2007 gelanceerd door 
een samenwerkingsverband van de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam, de 
DCMR1 milieudienst Rijnmond en Deltalinqs (samenwerkende bedrijven in de Rotterdamse 
haven).  
 
Doel van het RCI: 
Een meer zuinige en efficiënte vorm van energiegebruik (hoofdzakelijk fossiele energie) door 
alle partijen (bedrijven, gemeentelijke instellingen, overige organisaties en burgers) waarbij de 
vermindering van de uitstoot van CO2 (kooldioxide) voorop staat. 
 
De RCI-ambitie is niet gering: 50% minder CO2  in 2025 ten opzichte van 1990, voorbereiding 
op klimaatverandering en versterking van de Rotterdamse economie. Dit wordt de 
Rotterdamse bijdrage aan het streven om de wereldwijde klimaatverandering tegen te gaan of 
af te remmen, maar gezien de aanduiding van Rotterdam als ‘World Capital of CO2-free 
energy’ rijst de vraag of dit wel genoeg is. 

 
Na de spaarlampenactie werd het weer rustig op het vlak van energiebesparing, in elk geval 
zo leek het voor de Rotterdamse burger. Weliswaar verschenen er artikelen in de pers over 
klimaatverandering en energiebesparing en was er ook sprake van nieuwe Rotterdamse 
initiatieven (zoals de aanschaf van energiezuiniger materieel door de RET) maar niet voor de 
Rotterdamse burger persoonlijk.  
 
Het RCI heeft twee zeer toegankelijke websites: rotterdamclimateinitiative.nl en 
iktekenervoor.nl. De laatste bevat een oproep aan de burger om een bereidverklaring te 
ondertekenen tot energiezuiniger gedrag met tips om energie te besparen. Op de RCI-website 
wordt gesproken over het stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets. De 
websites wekken de indruk dat het RCI zich vooral richt op bedrijven en instellingen en dat er 
geen duidelijke rol aan de burger is toebedacht. Dit was voor het BurgerPanelRotterdam 
aanleiding om zich in het onderwerp te verdiepen en om een productiegroep te formeren. 

                                                 
1 Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond, naamgeving in 1971 bij de oprichting. 
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AANPAK 
 
Kader 
 
Het uitblijven van verdere actie - na de spaarlampen in 2007 - voor de inwoners van 
Rotterdam lijkt de betrokkenheid bij het RCI niet te bevorderen. Er zijn op de gemeentelijke 
website veel documenten te vinden over het RCI, maar die zijn niet op de burger gericht. Al 
brainstormend kwam de productiegroep tot een verfijning van het klimaat-onderwerp: Wat 
weten wij Rotterdammers nou van de maatregelen die de gemeente neemt en wat kunnen wij 
daar nou zelf aan doen?  
 
Op 31 maart 2009 kwam een vertegenwoordigster van het RCI op uitnodiging van het panel 
een verhelderende presentatie geven over de doelen en de aanpak van het RCI, gevolgd door 
een vraag- en antwoordsessie. Als saillant gegeven kwam daarbij naar voren dat de CO2-
doelstelling niet bereikt kan worden zonder van ondergrondse opslag gebruik te maken. 
Weliswaar werden de doelstellingen van het RCI hierdoor duidelijker, maar dit bracht geen 
verandering in de indruk dat van de burger alleen maar een niet-actieve bijdrage aan de RCI-
doelen (bijvoorbeeld als gebruiker van spaarlampen en een energiezuiniger openbaar vervoer 
of als huurder van energiezuinige woningen) wordt verwacht.  
 
Het RCI lijkt zich inderdaad primair te richten op instellingen en bedrijven. Ook al maakt de 
website melding van publiekscampagnes om tot CO2 -reductie te komen, daar is in de praktijk 
weinig van te merken. Er wordt een aanpak voor energiebesparing bij de lagere 
inkomensgroep genoemd, maar of deze ook in werking is gesteld, blijft onduidelijk. Een 
voorlopige conclusie van de productiegroep was dat de burger niet actief wordt benaderd als 
iemand die voor en uit zichzelf bewuste keuzes kan maken die minder energiegebruik tot 
gevolg hebben. Het creëren van een website is niet voldoende om de gewenste 
gedragswijzigingen voor elkaar te krijgen maar dient op zijn best als hulpmiddel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De productiegroep vond het opvallend dat er nergens sprake was van beloning van 
energiebesparend gedrag of van het verminderen van energieverspilling door op de burger 
gerichte maatregelen: geen keuze voor concrete dwang en/of aanmoediging energiezuinig te 
leven. 
Vragen rezen zoals: Wat weet de burger zelf van klimaatverandering en energiebesparing? 
Hoe denkt hij daarover en is hij bereid is zich anders te gaan gedragen? 
 
In het RCI wordt CO2-reductie vooral gezien als middel om klimaatverandering af te remmen. 
Vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen, waarvan de voorraad immers eindig 
is, komt als doelstelling niet of slechts impliciet aan de orde. Duurzame CO2-vrije energie 
noemt het RCI alleen zijdelings in de vorm van kleinschalige projecten en voornemens er nog 
meer aan te gaan doen. Basis van alle energielevering blijven de fossiele brandstoffen en het 
daar zo zuinig en efficiënt mogelijk mee omgaan, maar dat dan wel in het kader van een 
versterking van de Rotterdamse economie. Daarmee was het klimaatonderwerp voor de 
productie voor het BurgerPanelRotterdam afgebakend.  

“Het RCI moet meer present zijn in de 
stad! Ik merk er niets van. Stopzetting 

van het gebruik van fossiele 
brandstoffen is de hele clou!” 
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Vraagstelling 
 
De vraagstelling van de productiegroep van het BurgerPanelRotterdam 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? 
 
 
 

Werkwijze 
 
Om antwoord te kunnen geven op de hierboven geformuleerde vragen koos de 
productiegroep voor het houden van een enquête onder Rotterdamse burgers. Daartoe is een 
vragenlijst opgesteld met 22 vragen (zie Bijlage I). Deze is zowel mondeling voorgelegd via 
straatinterviews als per e-mail, via de website van het BurgerPanelRotterdam en via het 
persoonlijk netwerk van de productiegroepleden. De vragenlijst bevatte voor het merendeel 
gesloten vragen (ja, nee of geen mening/weet niet) en voor het overige open vragen. 
 
De straatgesprekken hebben plaats gevonden in 
de loop van juni 2009 op drie locaties:  
Ø op het Marinus Bolkplein in Prins 

Alexander (op marktdag),  
Ø op de Binnenrotte bij de Centrale 

Bibliotheek (op marktdag)  
Ø op het Afrikaanderplein (op marktdag).  

 
Als bedankje kregen alle geïnterviewden een 
‘douchecoach’ (zandloper voor waterbesparend 
douchen) aangeboden. Tot en met 4 juli zijn de 
vragenlijsten per e-mail in ontvangst genomen. 
 
 

“Ik kon een wasdroger erven maar 
die heb ik geweigerd. De was slijt 

eerder en het vreet stroom” 
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RESULTATEN ONDERZOEK 
 
Algemeen 
 
In dit hoofdstuk worden de uitkomsten samengevat van de door de productiegroep Klimaat 
gehouden enquête. Vooral voor de open vragen is dat een lastige opgave door de grote 
diversiteit in de antwoorden. Geprobeerd is de antwoorden per vraag naar de inhoud te 
rubriceren maar het bleek onvermijdelijk een restcategorie ‘diversen’ te hanteren. 
 
De enquêtevragen zijn door 163 personen beantwoord: 68 mannen en 88 vrouwen (in 7 
gevallen is verzuimd het geslacht te registreren). 
 
 

 
In een (gering) aantal gevallen lukte het door uiteenlopende oorzaken niet op alle vragen een 
antwoord te krijgen. Het aantal 163 geldt dus niet voor alle antwoorden. 
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Omdat het erom gaat de Rotterdamse burger via het BurgerPanelRotterdam een stem te 
geven, was de eerste vraag van de enquête erop gericht vast te stellen of we met 
Rotterdammers te maken hadden.   
 
Klimaatverandering 
 
De volgende vragen van de Klimaatenquête gaan in op de kennis over en de betrokkenheid 
met klimaatverandering bij de ondervraagden. Uit de antwoorden blijkt het volgende:  

 
Vraag 2 

Het onderwerp klimaatverandering houdt bijna alle ondervraagden wel eens bezig (voor 
slechts één ondervraagde gold dit niet). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vraag 3 

Dat het klimaat verandert, is niet ieders overtuiging: 30 ondervraagden denken van niet en 
8 weten het niet. 
 

Vraag 4 
146 ondervraagden noemen voorbeelden van klimaatverandering. 
Hiervan valt het overgrote deel (107 = 78%) in de categorie ‘veranderingen in de natuur’, 
waarbij de volgende onderverdeling is te maken: 

 
veranderingen in het weer   37 keer 
veranderingen in de seizoenen   41 keer 
stijgen van de zeespiegel   12 keer 
toegenomen (en heviger) regenval  11 keer 
stijging van de temperatuur     6 keer 

 
In 9 gevallen (7%) waren het de media die de ondervraagden attent maakten op 
klimaatverandering. Luchtvervuiling wordt door 8 ondervraagden (6 %) genoemd als blijk 
van klimaatverandering. Drie personen (2%) brengen gezondheidsklachten daarmee in 
verband. Tenslotte resteert nog een categorie met diverse verschijnselen.  
 

Vraag 5 
Op de vraag over de oorzaken van klimaatverandering, gaven 149 een antwoord. In 49 
gevallen (33%) wordt de uitstoot van gassen als oorzaak genoemd, met het broeikaseffect 
en aantasting van de ozonlaag als gevolgen. Bij deze 49 wordt in 28 gevallen gewezen op 
de uitstoot van CO2. 64 antwoorden (43%) kunnen worden geschaard onder de noemer 
‘menselijk handelen’, waarbij in 26 gevallen (van genoemde 64) aan autogebruik en de 
industrie wordt gerefereerd.  
In een subcategorie van nog eens 7 gevallen wordt ‘luchtvervuiling’ als oorzaak gegeven 
terwijl in het restant van 31 gevallen de mens als veroorzaker wordt gezien. In 21 
antwoorden (14%) wordt klimaatverandering aan natuurlijke oorzaken geweten. In negen 
gevallen weet men geen oorzaken aan te wijzen. De categorie diversen beslaat 6 
antwoorden. 

 

“In de winter de wasdroger, in de 
zomer de lijn. Klimaat is niet een 

zaak van overheid alleen:  
samen, hand in hand.” 
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 Vraag 6 
Van alle ondervraagden vinden 136 personen dat het nemen van maatregelen tegen 
klimaatverandering een taak is voor de overheid, 22 vinden dat dit geen overheidstaak is en 
4 personen weten het niet. 
 

Vraag 7 
Van alle ondervraagden menen 128 dat zij zelf iets kunnen doen aan de 
klimaatverandering, in tegenstelling tot 26 anderen. 8 personen weten het niet. 

 
Vraag 8  

Gevraagd naar de bereidheid actief mee te doen geven 131 ondervraagden een positieve 
en 15 een negatieve reactie, 13 weten het niet. 

 
Vraag 9  

Bij deze open vraag werd geïnformeerd naar de persoonlijke bijdrage aan het terugdringen 
van klimaatverandering, dan wel de mogelijkheid of bereidheid om een dergelijke bijdrage 
te leveren. 
Van de 129 antwoorden zijn er 3 die aangaven niet te weten welke bijdrage geleverd zou 
kunnen worden. 
De grootste categorie (46 = 36%) zegt geen of minder gebruik te willen maken van de auto 
of (minder vaak genoemd) van vliegreizen. Een tweede categorie (34 = 26%) wil zuiniger 
aandoen met energie waarbij met name minder verlichting, zuiniger apparaten in huis en 
verwarming op een lagere temperatuur worden genoemd. Een derde categorie (16 = 12%) 
doet aan afvalscheiding of is daartoe bereid (glas, papier, batterijen). Een groep van 10 
ondervraagden (8%) brengt met name het gebruik van de spaarlamp naar voren. Een 
categorie van 4 personen (3%) wil bewuster omgaan met natuur en groen. 16 antwoorden 
(12%) waren divers van aard. 

 
Vraag 10 

92 ondervraagden geven suggesties voor bijdragen van de burger aan de vermindering van 
de CO²-uitstoot. 30 ondervraagden (33%) zoeken de oplossing in een vermindering van het 
energieverbruik dan wel in het aanwenden van alternatieve energiebronnen. Naast een 
aantal algemene reacties in de trant van ‘zuiniger met energie’ worden ook meer specifieke 
oplossingen gesuggereerd. Hieruit de volgende greep: windmolens en zonnepanelen op de 
Maasvlakte, kernenergie, biogas, minder vlees eten, op 30 graden wassen, fossiele 
brandstoffen schreeuwend duur maken en grote bedrijven een ultimatum stellen.  
27 ondervraagden (29%) richten zich vooral op de wijze van verplaatsen: minder autorijden, 
kleinere en/of zuiniger auto’s, minder vliegen, meer fietsen, meer gebruik van het openbaar 
vervoer, andere autobrandstof, kilometerheffing, auto’s duurder maken en openbaar 
vervoer goedkoper. 
 
7 ondervraagden (8%) geven 
antwoorden waarin een groter 
gebruik van spaarlampen en 
zonnepanelen wordt voorgesteld 
en 8 (9%) zoeken het in 
efficiëntere productieprocessen 
(onder andere: vlees duurder 
maken, hergebruik van 
grondstoffen, minder 
verpakkingen). 
16 ondervraagden (17%) geven 
antwoorden van sterk 
uiteenlopende aard en 4 weten 
geen antwoord te geven. 
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Vraag 11 
De ondervraagden konden bij negen suggesties aangeven of zij het een zinvolle maatregel 
vinden om klimaatverandering terug te dringen. Alle suggesties krijgen bijval van een ruime 
meerderheid, variërend van 102 tot 142 (zie tabel). 
 
 
categorie aantal 

winkelen met eigen boodschappentas 142 

spaarlampen gebruiken i.p.v. gloeilampen 135 

‘s avonds lager zetten van de verwarming  135 

minder autorijden 131 

was drogen aan de lijn i.p.v. in de wasdroger 131 

letten op het energielabel bij aanschaf apparaten 129 

beter isoleren van de woning 124 

niet op straat gooien van rotzooi 116 

plaatsen van zonnepanelen of een windmolen  102 

 
 
Het aantal keer dat de reactie ‘niet mee eens’ wordt gegeven, varieert van 11 tot 27. Hierbij 
worden ‘niet op straat gooien van rotzooi’ (24) en de ‘zonnepanelen of windmolen plaatsen’ 
(27) het meest genoemd. 
 

Vraag 12 
Met deze vraag probeerde de productiegroep Klimaat de kennis bij de ondervraagden te 
peilen omtrent door de gemeente Rotterdam genomen maatregelen. 
19 (15%) van de 123 die een reactie gaven, weten hierop geen antwoord of leveren kritiek 
op het (ontbreken van) klimaatbeleid van de gemeente.  
De spaarlampen worden door 24 ondervraagden (20%) genoemd, de realisatie van groene 
daken door 13 personen (11%).  
18 personen (15%) noemen maatregelen die de gemeente heeft genomen op 
verkeersgebied: het autoluw of autovrij maken van straten, het weren van vuile 
vrachtwagens, het gebruiken van elektrische voertuigen en beter wegenonderhoud.  
8 personen (7%) noemen maatregelen op het gebied van vuilnisverwerking: ondergrondse 
containers, beter ophalen, boetes, papierprikken en veegacties door kinderen.  
Het Rotterdam Climate Initiative wordt door 6 ondervraagden (5%) genoemd.  
Door 6 personen worden de RCI?-maatregelen genoemd op het gebied van de verlichting: 
zuiniger lampen (zoals LED-lampen) en een jaarlijkse lichten-uit-actie.  
4 of minder personen noemen de volgende maatregelen: luchtkwaliteit verbeteren (fijnstof), 
groene stroom, het stimuleren van het fietsgebruik, gratis OV voor 65-plussers, 
terugdringing CO2, verbeterde wateropvang en –afvoer, stadsverwarming en gebruik van 
restwarmte van de industrie, meer aanplant van groen, woningisolatie en recycling en 
scheiden van afval.  
In dit verband verdient ook vermelding dat enige malen door ondervraagden met afkeuring 
wordt gesproken over Rotterdamse evenementen die de CO2-uitstoot verhogen zoals de 
Bavaria City Race en de Red Bull Air Race. 
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Vraag 13 
De open vraag naar maatregelen die de gemeente zou 
moeten nemen tegen klimaatverandering levert een 
sterk gedifferentieerd beeld op (96 antwoorden).  
In volgorde van frequentie:  
In 14 gevallen wordt goedkoper, dan wel gratis, en 
schoner openbaar vervoer genoemd (in sommige 
gevallen ook taxi’s).  
In 13 gevallen gaat de aandacht uit naar minder 
verlichting op straat of in openbare gebouwen.  
Het terugdringen van het autogebruik wordt 11 maal 
genoemd.  
10 keer wordt het geven van voorlichting genoemd.  
En 8 keer worden genoemd:  

     het bevorderen van het fietsen,  
het creëren van een autovrije of autoluwe binnenstad, 
het toepassen van zonnepanelen of het bevorderen 
daarvan,  
het inzetten op grootschalige duurzame energie (o.a. de 
Maasvlakte vol zetten met windmolens, maar ook 
zonne-energie en waterkracht en biomassa) en het tegengaan van vervuiling op straat.  
6 of 5 keer worden genoemd: 
het afschaffen van ‘CO2 ‘-evenementen (autoraces, vliegshows),  
het versterken van het groen-element in de stad  
en het plaatsen van windmolens.  
3 of 2 keer worden genoemd: 
minder verwarming in overheidsgebouwen,  
het instellen van autoloze zondagen,  
het bevorderen van elektrisch vervoer  
en het tegengaan van het gebruik van plastic tassen.  

 
Vraag 14  

Over de wijze waarop de gemeente Rotterdam de burger persoonlijk zou kunnen helpen 
om iets te doen tegen klimaatverandering, is door 91 personen gereageerd. 
11 antwoorden hebben als strekking dat de gemeente geen taak heeft op dit punt, weinig 
doet of toch niet kan helpen.  
15 ondervraagden zien een gemeentelijke taak in het geven van betere voorlichting.  
25 keer wordt  ‘het geven van subsidies of stimulansen’ genoemd.  
In 4 gevallen wordt het stimuleren van de woningbouwcorporatie als een mogelijkheid 
gezien (bijvoorbeeld door het plaatsen van energiezuinige verwarmingsapparatuur of 
zonnepanelen).  
8 personen noemen het stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer en de fiets, al 
dan niet gekoppeld aan het ontmoedigen van autogebruik.  
In 3 gevallen wordt een betere handhaving van regels (‘milieupolitie’) gesuggereerd.  
Beter schoonhouden wordt in 4 gevallen genoemd.  
Het bevorderen van gescheiden afvalinzameling wordt in 4 gevallen genoemd.  
n 4 gevallen weet men geen suggestie te noemen.  
De categorie diversen bedraagt 14 gevallen.
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Rotterdam Climate Initiative 
 
De volgende vragen gaan dieper in op de kennis over en de bekendheid van het RCI. 
 

 
Vraag 15 
121 ondervraagden weten nog dat hij of zij 
spaarlampen heeft gekregen van de 
gemeente.  
34 geven te kennen ze niet te hebben 
gekregen, 5 weten het niet (of niet meer).  
 
Vraag 16 
55 ondervraagden weten dat de 
spaarlampenactie van het RCI was, 105 
weten dit niet. 
 
Vraag 17 
58 ondervraagden hebben wel eens gehoord 
van het RCI, 98 niet. 
Van de 58 die wel eens gehoord hebben van  
het RCI menen er 15 de deelnemende 

organisaties te kunnen noemen. Slechts in 1 geval bleek dat men ze alle vier werkelijk wist 
te noemen.  
 
In een deel van de overige antwoorden komen één of meer van de organisaties wel voor, 
waarbij het Havenbedrijf vijf keer, de gemeente vier keer, de DCMR drie keer en Deltalinqs 
één keer worden genoemd. Verder worden (ten onrechte) genoemd het Economic 
Development Board Rotterdam (EDBR), Eneco, Greenpeace, het Hoogheemraadschap, 
het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR), Amnesty International, een ‘groep bedrijven’, 
een lampenfabriek (twee keer), ‘stadsbesturen van grote steden in de wereld’ en Prins 
Willem-Alexander. 
 

Vraag 17b 
53 ondervraagden menen te weten wat het RCI wil bereiken. Door de algemeenheid, dan 
wel vaagheid van de antwoorden zijn er slechts weinig als volstrekt onjuist aan te merken. 
Enige kenmerkende termen uit de antwoorden:  
Ø gedragsbeïnvloeding van burgers (15 keer),  
Ø milieubewuster (5 keer),  
Ø milieuverbetering (5 keer),  
Ø energiebewuster (4 keer), 
Ø frisse lucht (3 keer), groenbeweging ondersteunen (2 keer),  
Ø energiezuiniger, milieuvriendelijker, gezonder leefmilieu,  
Ø groene daken,  
Ø wateropvang,  
Ø bewuster maken van klimaatverandering,  
Ø en samenwerking met andere grote steden in de wereld (elk 1 keer). 

 
Vraag 18 

Op de vraag of de ambitie van het RCI ver genoeg reikt of dat er meer gedaan moet 
worden komt de hoogste “weet niet”-score: 67 ondervraagden. 52 ondervraagden vinden 
het wel genoeg en 35 vinden het onvoldoende. 
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Vraag 19 
Aan de ondervraagden werden milieuthema’s voorgelegd met de vraag of het RCI zich 
daarmee bezig zou moeten houden. Van alle thema’s vindt een ruime meerderheid 
(variërend van 104 tot 147) dat dit inderdaad zou moeten. 
 

 
 
Bij de negatieve (geen taak voor het RCI) beoordelingen (variërend van 2 tot 21) springen 
“zeespiegelrijzing” (21), “opslag CO²” (20) en “groene daken”(17) eruit. 

 
Vraag 20  

Van de ondervraagden hebben 35 suggesties aangedragen voor thema’s of onderwerpen 
waarmee RCI of de gemeente zich bezig zou moeten houden. 
 
 

Suggesties Aantal 

Het stellen van regels en op bewustmaking door duidelijke informatie.  11 

Meer gebruik van alternatieve (natuurlijke) energie: aardwarmte, 
biobrandstof en minder kolen en olie.  7 

Auto’s op elektriciteit of waterstof laten rijden. 6 

Verminderd autogebruik o.a. een auto per gezin, autoluwe binnenstad. 4 

Meer groen, meer windmolens en minder uitstoot door de industrie. 3 

Het aanspreken van woningbouwcorporaties o.a. betere isolatie), zuiniger 
apparaten, kernenergie, subsidie voor energiezuinig gedrag. 2 

Een grotere aanwezigheid van het RCI in de stad. 2 
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CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 
 
 
Conclusies 
 
1. Klimaatverandering houdt de ondervraagde Rotterdammers bezig en men weet vaak ook de 
oorzaak te noemen: uitstoot van CO2. Toch zit er veel ‘ruis’ in het besef. Het ontbreekt aan een 
gestructureerde en urgente voorlichting. 
 
2. De meerderheid van de ondervraagden vindt dat het nemen van maatregelen tegen 
klimaatverandering op de eerste plaats een taak van de overheid is. De meerderheid vindt tevens 
dat de burger ook wat kan doen, maar men voelt zich betrekkelijk alleen staan zonder hulp. Het RCI 
en de gemeente spelen hier volgens de ondervraagde burgers niet of onvoldoende op in. 
 
3. De meerderheid van de ondervraagden heeft slechts een vaag en versplinterd beeld van wat het 
RCI en de gemeente concreet doen en moeten doen om tot CO2-reductie te komen. Het RCI is bij 
de ondervraagden nauwelijks bekend en dan nog vaak op verkeerde gronden. 
 
4. De ondervraagden neigen naar een zekere hulpeloosheid in het beantwoorden van de vraag wat 
de gemeente en het RCI voor hen persoonlijk kunnen doen om klimaatverandering tegen te gaan. 
 
5. De spaarlampenactie was bedoeld als ‘pilot’  om de burgers bij het RCI-project te betrekken, 
maar wegens gebrek aan een duidelijk vervolg ging het licht al snel uit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overige conclusie 
 
Onderstaande conclusie is niet gebaseerd op informatie komende uit de enquête, maar op 
gevonden informatie uit andere bronnen2:  
 
 
 
 
De productiegroep Klimaat van het BurgerPanelRotterdam concludeert op basis van de 
doelstellingen van het RCI dat de betrokken partijen met beide benen op de grond van de fossiele 
energiebronnen blijven staan en vooralsnog geen aanstalten maken een visie en plan van aanpak 
te ontwikkelen om over te stappen naar een volledig CO2-vrije energiewinning.  
 
 

“Zuinig op de zon hoeven Rotterdammers niet te zijn.” 
 

 
 

 
 
 
 

                                                 
2 Bronnen: Rapportage 2008 ‘op Stoom’, www.rotterdamclimateinitiative.nl & presentatie RCI 

“Ik heb spaarlampen gekregen 
maar gelijk teruggegeven. Ze zijn 
heel milieuonvriendelijk en geven 

giftige dampen bij breken.” 
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Aanbevelingen 
 
1) Laat binnen een jaar een uitgebreid professioneel onderzoek doen naar de klimaatbeleving 
van de Rotterdammer. Gebruik de uitkomst van dat onderzoek om een beleid te formuleren 
gericht op klimaatbescherming. Besteed daarbij extra aandacht aan de bijdragen die burgers 
kunnen leveren aan een beter klimaat in de stad. 
 
2) Maak gebruik van de bereidheid van de Rotterdammers om zich in te zetten voor het milieu. 
Ontwikkel samen met het RCI een programma met tenminste 1x per jaar een aansprekende 
actie om de bekendheid en betrokkenheid hoog te houden. Richt de aandacht op dat wat de 
burger zelf kan doen, zoals het zo zuinig mogelijk omgaan met het gebruik van fossiele 
energiebronnen en producten. Een voorbeeld kan zijn een algehele uitbanning van plastic 
zakken. Deze zijn een belasting voor het milieu en veroorzaken troep op straat, een grote 
ergernis van veel ondervraagde Rotterdammers. Betrek daar vooral de winkels bij. Zet 
desnoods in op wetgeving of plaatselijke regelgeving. Leg verbanden: troep op straat is ook 
slecht voor het milieu. Houd de Rotterdammers op de hoogte van het nut en het effect van 
iedere actie.  
 
3) De beschikbare informatie is volgens de ondervraagde Rotterdammers niet altijd 
begrijpelijk. Screen kritisch al het bestaande voorlichtingsmateriaal en herzie dit zonodig in 
voor iedereen begrijpelijke taal, zonder in simplistische jip-en-janneke taal te vervallen. Punt 
van aandacht: alleen gebruik maken van de website is niet toereikend om alle Rotterdammers 
te bereiken. 
 
4) Stimuleer alle stedelijke diensten om groen te denken en duurzame maatregelen te 
ontwikkelen gericht op burgers ter verbetering van het klimaat en de leefomgeving. Houd 
daarbij de samenwerking tussen diverse diensten in het oog ter voorkoming van 
tegenstrijdigheden! 
Bijvoorbeeld: ‘als je het fietsen wilt stimuleren, moet een dienst Stadstoezicht worden 
getemperd met het nodeloos wegknippen van een klein beetje fout geparkeerde fietsen’ (zie 
ook studie Burgerpanel Rotterdam ‘’waar stal ik mijn fiets’’). 
 
5) Blijf het gebruik van fietsen en openbaar vervoer stimuleren. Blijf ook de voorlichting via het 
onderwijs stimuleren. Een voorbeeld is de jongeren bewust maken van hun verbruik gericht op 
verpakkingsmaterialen en dergelijke via een stedelijk geïntegreerd educatieplan. 
 
6) Reserveer voor 2010/2011 budgetten om klimaatinitiatieven van burgers te steunen en te 
stimuleren (zonnepanelen, zonneboilers, etc.) en maak de procedures voor het aanvragen van 
subsidies voor deze initiatieven eenvoudig. Geef de Rotterdamse burger het gevoel beloond te 
worden voor zijn inzet mee te denken en werken aan klimaatbeheersing. 
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7) Ga te rade bij andere gemeenten die in de nabije toekomst een volledig eigen 
energiebeleid willen gaan voeren op basis van schone energieproductie. Kijk tevens hoe 
andere gemeenten publieksacties uitvoeren en hoe burgers worden betrokken bij 
milieumaatregelen. Kijk ook of de handen ineen kunnen worden geslagen met andere 
gemeenten. Kijk of er landelijke en/of wettelijke instrumenten ontbreken bij het uitvoeren van 
een klimaatneutraal beleid en spreek de betrokken ministers daarop aan. 
 
8) Doe meer met de voetafdruk en de CO2-calculator van het RCI om de Rotterdamse burger 
bewust te maken van zijn of haar eigen bijdrage aan de uitstoot van CO2. Deze middelen, die 
een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de bewustwording van burgers worden nog te 
weinig gebruikt en/of ingezet. 
 
9) Laat veel meer zien wat de gemeente Rotterdam zelf doet om duurzaam te zijn. Als de 
inwoners van Rotterdam weten dat de gemeente zelf grote inspanningen doet, zullen ze 
positiever staan tegenover het leveren van een eigen bijdrage als ze daarom worden 
gevraagd. Goed voorbeeld doet goed volgen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overige aanbevelingen   
 
Onderstaande aanbevelingen zijn niet gebaseerd op de meningen van de ondervraagde 
Rotterdammers, maar zijn geformuleerd door de leden van het BurgerPanelRotterdam 
productiegroep Klimaat zelf.  
 
 
 
Aanbeveling 1 t/m 9 is voor het klimaat op langere termijn nutteloos en alleen uitstel van 
executie wanneer de gemeente en het RCI niet aankoersen op het overbodig maken van het 
gebruik van fossiele energiebronnen.  
 
Zonne-energie is een onuitputtelijke bron van energie. Graag doen wij nog de suggestie een 
visie te ontwikkelen om de zon tot het middelpunt van energievoorziening van de gemeente 
Rotterdam te maken.  
 
Zorg ervoor dat iedere Rotterdammer gebruik kan maken van energie die wordt opgewekt 
met zonnepanelen. Plaats panelen op zoveel mogelijk daken. Maak je als stad sterk voor het 
gebruik van zonne-energie in de rest van het land en misschien zelfs de wereld.  
“Want voor niets gaat de zon op …” 
 
Begin nu. En houd de Rotterdammers op de hoogte. 
 
 
 
 

“Ik heb zelf een groen dak op mijn 
huis laten aanbrengen. Ik zou ook 

graag die CO2-uitstotende 
evenementen afgeschaft zien!” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 



Vragenlijst 
 
 
 

 
1] Bent u een bewoner van Rotterdam? 
 
2] Houdt u zich wel eens bezig met het onderwerp klimaatverandering? 
    Hoort of leest u daar wel eens wat over? 
   
3] Denkt u dat het klimaat verandert? 
 Zo ja, waaraan merkt u dat dan? 

Zo nee, hoort u wel van anderen dat ze denken dat het klimaat verandert?  
 
4] Kunt u een voorbeeld(en) noemen waaraan u denkt (of anderen  
    denken) te merken dat het klimaat verandert? 
 
5] Als u merkt dat het klimaat verandert, wat is daar dan volgens u de 
    oorzaak van?  
 
6] Vindt u dat het nemen van klimaatmaatregelen een zaak van de  
    overheid is?   
 
7] Denkt u dat u zelf iets kunt doen aan klimaatverandering? 
 
8] En als u er iets aan kan doen, zou u daar dan actief aan willen mee 
    doen? 
  
9] Wat doet u zelf of wat zou u kunnen (of willen) doen om 
    klimaatverandering terug te dringen? 
 
10] Aan welke maatregelen denkt u die zouden kunnen helpen? 
 
11] Kunt u voor onderstaande maatregelen aangeven of u vindt dat deze 
      zouden helpen of niet.   

a.  spaarlampen i.p.v. gloeilampen 
b.  letten op energielabel bij aanschaf nieuw apparaat  
c.  minder autorijden - meer fietsen of lopen    
d.  eigen tas mee naar de winkel - geen plastic tasjes meer vragen 
e.  geen rotzooi op straat gooien  
f.  ‘s avonds de verwarming laag of uit zetten   
g.  plaatsen van zonnepanelen of windmolentje  
h.  woning beter isoleren  
i.  waslijn i.p.v. wasdroger  

 



12] Kent u voorbeelden van maatregelen die de gemeente Rotterdam  
      neemt?    
 
13] Heeft u suggesties welke maatregelen de gemeente zou moeten 
      nemen om klimaatveranderingen tegen te gaan?   
 
14] Hoe zou de gemeente Rotterdam u persoonlijk kunnen helpen om iets 
      te doen aan klimaatverandering?   
 
15] Heeft u ook spaarlampen gekregen van de gemeente?  
 
16] Weet u dat dit een actie was van het Rotterdams Climate Initiative? 
 
17] Hebt u wel eens gehoord van het Rotterdams Climate Initiative?   

Zo ja, doorgaan naar vraag 17a  
Zo nee, aan het einde van de vragenlijst uitleggen wat het RCI is. 

 
17 a Weet u welke organisaties daar aan mee doen?  

 
17b Weet u wat het RCI wil bereiken? 

Zo ja, kunt u dit hieronder in eigen bewoording aangeven? 
Zo nee, aan het einde van de vragenlijst wordt dit ter informatie 
genoemd. 

 
18] Vindt u dat RCI genoeg doet of zouden ze nog meer moeten doen?  
 
19] Vindt u dat het RCI zich bezig zou moeten houden met: 

a. zeespiegelrijzing 
b. grondwaterpeil  
c. luchtvervuiling  
d. opslag CO² 
e. groene daken   
f.  subsidies voor zonnepanelen, windmolens en isolatie  
g. beperking gebruik fossiele brandstof (gas, olie & steenkool) 
 

20] Hebt u zelf nog suggesties? 
 
21] Ondervraagde is een: Man /  Vrouw 
 
22] Kunt aangeven bij welke leeftijdsgroep u hoort? 
 
Uitleg bij vraag 17 
 
Het RCI is een klimaatprogramma. De doelstelling van het RCI is 50% minder CO² in 
2025 t.o.v. 1990, voorbereiding op klimaatverandering en versterking van de 
Rotterdamse economie. 
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