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Convenant Platform Klimaataanpak Rheden

lnleiding
ln de komende jaren zal de klimaataanpak in onze gemeente een zeer belangrijke rol gaan spelen.

lnwoners en gemeente zullen veel inspanning moeten leveren om de gestelde klimaatdoelen (een

klimaatbestendige en COz-neutrale gemeente in 2040) te behalen. Het besef is duidelijk aanwezig

dat de gestelde doelen alleen kunnen worden gehaald door een intensieve en goede samenwerking

tussen gemeente, inwoners, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Vanuit een overleg

tussen de gemeente Rheden en vertegenwoordigers van een aantal Rhedense Energie- /
Klimaatgroepen / Belangenverenigingen is het idee ontstaan om de handen ineen te slaan en het

'Platform Klimaataanpak Rheden' op te richten. Het is de bedoeling dat dit platform een belangrijke

rol gaat vervullen bij het bedenken van specifieke doelstellingen en het uitvoeren van de concrete

klimaatmaatregelen en projecten. Het fungeert als ontmoetingsplatform en kenniscentrum voor alle

inwonersen dientals basisvooroverleg met betrokken partijen in het kadervan de klimaataanpak.

Met de oprichting van dit platform wordt invulling gegeven aan de door de overheid benoemde

voorwaardelijkheid van inwonersparticipatie:'Een brede en actieve betrokkenheid von inwoners is

voor het welslogen von de transitie van groot belong en moet in de uitvoering von beleid dan ook een

belongrijke rol krijgen.' r

Het platform is een middel om vaart te brengen en houden in de klimaataanpak en de hiervoor

benodigde uitvoeringskracht te verzorgen. Het platform moet o.a. een plek worden waar initiatieven

in het kader van de klimaataanpak elkaar vinden en aanvullen op het gebied van kennis, kunde en

daadkracht. Die kunnen worden ingebracht door inwoners maar ook door bedrijven,

maatschappelijke organisaties, scholen en gemeente. Het platform werkt ondersteunend en

stimulerend en zorgt ervoor dat ideeën en initiatieven op weg worden geholpen. Verwacht wordt

dat, door het onderling verbinden van onder meer klimaatdoelen, klimaatbeleid, besturen,

aansturen, klimaatprogramma's, inwonerparticipatie en gerichte communicatie, er voor inwoners

duidelijkheid ontstaat. Dat er perspectief wordt geboden en verder wordt gewerkt aan een

routekaart voor de energietransitie in de gemeente Rheden. Het verbinden geeft energie en

inspiratie. lmmers, er ontstaat perspectief en projecten blijken zinvol.

De in dit convenant aangeven eerste opzet zal in de loop van de tijd zondermeerworden bijgesteld.

Het is belangrijk dat nu snel wordt gestart en dat er ruimte wordt geboden voor organische groei en

'al doende te leren'.

1 Daarnaast geeft het invulling aan het vormgeven van partnerschap met als credo: "Somen met de
samenleving" zoals benoemd bij het thema'partnerschap' in de, door de gemeenteraad geaccordeerde,
'Progra mma begroti ng 202I-2024' .
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Doel van het platform
Het platform is opgericht om de klimaataanpak in de gemeente Rheden in beweging brengen en

houden, door alle inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties uit te nodigen, te verbinden
en te faciliteren om gezamenlijk mee te denken en te werken aan het behalen van de

klimaatdoelstel lingen.

Het platform heeft drie hoofdfuncties:

1.. Samenwerken aan de uitvoering van de klimaataanpak op het niveau van wijk, straat en

huishouding.
a. afstemmen van activiteiten;
b. volgen van de voortgang, vinger aan de pols houden, elkaar aanspreken;
c. adviseren over het Rhedens klimaatbeleid en met ideeën komen;
d. meedoen bij het verkrijgen van middelen en bij de inzet daarvan.

2. Ondersteuning in de praktijk van projecten en programma's.
a. De behoefte aan ondersteuning signaleren en kenbaar maken;
b. Zoeken naar oplossingen voor deze ondersteuning;

3. lnrichten en organiseren van een "gemeenschap van praktijkkennis".
a. Organiseren van kennissessies.

b. Organiseren van sessies voor uitwisseling van ervaringen;

Werkwijze
De leden van het platform zien elkaar als partners die samen voor een gezamenlijke

(klimaat/energie) uitdaging staan. Ze onderkennen de noodzaak van aanwezigheid en benutting van

ieders rol, expertise en zijn gericht op samenwerking. 'Partnerschap' houdt in dat er sprake is van

(vergaande) overeenkomstige belangen/doelen en van vertrouwen, openheid en een passende

verdeling van rollen en verantwoordelijkheden. Er is een sfeer van vertrouwen en de gezamenlijke

uitdaging wordt gevoeld. Er wordt respect getoond voor ieders kunnen en de daarbij behorende

inzet.

De deelnemers aan het platform beogen deze samenwerking te realiseren waarbij:

L samenwerken gebaseerd is op het uitwisselen van meningen en opvattingen in alle openheid en

vertrouwen;

2. samenwerken staat voor het realiseren van overeengekomen doelen;

3. samenwerken betekent deel (kunnen) nemen aan elkaars bijeenkomsten om zo begrip te krijgen

en te houden voor ieders positie;

4. actief uitnodigen deel uitmaakt van onze (grond) houding;

5. elkaar informeren over resultaten en knelpunten helpt de doelen te realiseren;

6. we beseffen dat de opgaven niet zonder samenwerking realiseerbaar zijn.

Binnen het platform spreken we over waar en hoe we initiatieven op het terrein van de

klimaataanpak kunnen helpen. Alle actoren treffen elkaar op het platform. leder vanuit haar of zijn

eigen rol, dat blijft de inzet voor de bijdrage. Frictie en tegenstrijdigheid in visie, beleíd, belangen en

rollen zullen zich op het platform voor kunnen doen. We geven, met respect voor ieders visie, ruimte
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aan deze verschillen waarbij we altijd het oog op het gezamenlijke houden. Zo kunnen we alle

actoren tot hun recht laten komen in het licht van de transitiebeweging in de gemeente Rheden.

De werkzaamheden zijn er op gericht om flexibele en realistische (jaar)plannen te maken, de vinger

aan de pols te houden of de gestelde doelen worden behaald en te zorgen voor tijdige actie

waardoor bijsturing mogelijk wordt. Om de gestelde energie- en klimaatdoelen ook daadwerkelijk

tijdig te kunnen halen is het belangrijk dat het platform voortdurend de gestelde doelen bewaakt en

nagaat of de lopende en geplande (deel-)projecten ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden.

We nemen het monitoren van de voortgang op de doelen (besparen en opwek) mee in het

monitoringssysteem dat in opdracht van de gemeente Rheden door Royal Haskoning DHV wordt

ontwikkeld.

De gemeente wil het platform financieel ondersteunen door subsidie beschikbaar te stellen voor de

procesondersteuning. Met betrekking tot de financiering van de diverse projecten kan de gemeente

voor een eerste verkenning middels subsidie financiële ondersteuning bieden. Er zal ook naar

financieringsmogelijkheden buiten de gemeente worden gekeken. Te denken valt aan (inhoudelijke)

samenwerking met de provincie, het GEA, Oost NL, ELMG en andere partners en fondsen. Dit houdt

in dat het platform voor wat betreft de Rhedense klimaatdoelen, meer aan de weg moet timmeren.

Ook dat is een aspect van samenwerking.

Scope
Het platform richt zich op de klimaataanpak in zijn algemeenheid met een accent op de

Energietransitie. Hieronder verstaan we de individuele en wijkgerichte aanpak van de

energietransitie waarvan de warmtetransitie een belangrijk onderdeel is. Sociale implementatie is

hierbij nadrukkelijk aan de orde. lnwoners hebben verwachtingen ten aanzien van het integraal

optreden van de lokale overheid en - organisaties; we vertrekken vanuit hun behoeften.

Rolverdeling
Hoewel getracht wordt zoveel mogelijk samen op te trekken en met elkaar mee te denken, ook over

de eigen grenzen heen, zijn ertoch specifieke zaken die bij bepaalde partijen zijn belegd:

Gemeente

De besluitvorming over de kaders waarbinnen de klimaataanpak in Rheden wordt uitgevoerd loopt

via de gemeenteraad. De gemeente is een gelijkwaardig lid van het Platform. Het meenemen van de

ervaring en de adviezen van het Platform aan de gemeenteraad is via die lijn geborgd.

lnwoners

De Rhedense Energie-/klimaatgroepen en dorpsbelangenverenigingen staan in nauw contact met

'hun' wijk-/dorpsbewoners. Veel verbeter-initiatieven zullen hopelijk in gang worden gezet vanuit de

wijken. Hierdoor zal de klimaataanpak zich van onderaf gaan ontwikkelen. Het is belangrijk vanuit de

verschillende groepen goed benaderbare contactpersonen te hebben naar de wijken.
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VerteRenwoordigers va n energie initiatieven/-proiecten

Zij brengen de initiatieven/projecten in bij het platform, zodat besproken kan worden hoe dit
initiatief/project een bijdrage kan leveren aan de beoogde klimaataanpak en welke bijdrage het

platform kan leveren aan het initiatief/project.

Bedriifsleven

Het bedrijfsleden kan initiatieven/projecten inbrengen in het platform, zodat besproken kan worden

hoe dit initiatief/project een bijdrage kan leveren aan de beoogde klimaataanpak en welke bijdrage

het platform kan leveren aan het initiatief/project.

Participanten aan het Platform

Belangrijker dan het omschrijven van de functies is, dat het platform een werkgemeenschap gaat

vormen. De participanten zijn allen bereid om actief bij te dragen aan en zich in te zetten voor de

totale klimaataanpak in de gemeente Rheden.

De volgende vertegenwoordigers kunnen deel uit maken van het platform, de nadruk ligt echter op

een open gemeenschap waar men kan in- en uitvliegen naar behoefte. Het platform wil daarbij

ruimte bieden aan iedereen die wat wil toevoegen aan de opgave in Rheden. Bij deelname aan het

platform moet de specifieke belangenbehartiging thuisblijven; in het platform behartigen we de

belangen van alle inwoners van Rheden.

Vanuit de qemeente Rheden:

- Programmamanager Klimaataanpak

- (Beleids)ambtenaren afhankelijk van de agenda

Vo n uit de Rhede nse ( i n iti atief-) q roe pe n :

- Ellecom Energie Neutraal (EEN),

- Energieteam Verbuursamen Dieren Noord-Oost

- Werkgroep Duurzaam Dieren West (WDDW)

- Klimaat Actief Dieren-Zuid

- Belangenvereniging Spankeren,

- Soeren's Belang

- Vereniging Energie, Lokaal & Praktisch (V.E.L.P.)

- Belangenvertegenwoordiging Rheden

- Belangenvertegenwoordiging De Steeg

Vanuit het Bedriifsleven

- Vertegenwoordiging van het Rhedense bedrijfsleven/MKB/Rhedense Energiebouwers

Ondersteunende externe portiien (op uitnodiging)

Op uitnodiging van het platformkunne partijen worden uitgenodigd die het werk van het platform

en/of haar deelnemers ondersteunt.
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Verteqenwoordioers van eneroie initiotieven' nroiecten

Actuele en relevante projecten in de gemeente Rheden kunnen een (tijdelijke) plaats in het Platform

krijgen.

Voorzitter

De rol van voorzitter zal in eerste instantie worden ingevuld door de programmamanager

Klimaataanpak van de gemeente Rheden. Op een later moment kan bekeken worden of een

roulerend voorzitterschap gewenst is of een extern voorzitterschap door een daartoe ingehuurde

deskundige.

De Kerngroep

Om het platform zo soepel mogelijk te laten functioneren zal een kerngroep, bestaande uit de

voorzitter en 1 à 2 leden uit het platform, als agendacommissie de vergaderingen voorbereiden en

het functioneren (doelgerichtheid, proces en inhoud) van het platform bewaken.

Werkgroepen

Voor specifieke onderwerpen kan een (tijdelijke) werkgroep in het leven worden geroepen die alleen

verslag hoeft uit te brengen aan het Platform.

Bijeenkomsten
Het Platform komt regelmatig bij elkaar met uitzondering van de maanden augustus en december.

Drie maal per jaar vindt er afstemming plaats met de verantwoordelijk wethouder.

Communicatie
De website 'watisjouwrheden.nl'zal het belangrijkste online communicatiemiddelvan het platform

zijn. De website is nog in ontwikkeling en kan, mede naar behoefte van het platform, worden
aangepast en ingericht.

Slotbepalingen
o Het Klimaatplatform Rheden voorziet in periodieke verslaglegging, evaluaties en verantwoording

naar elkaar, de gemeenteraad en het publiek over de resultaten.
e Participanten zullen in geval van problemen of geschillen bij de uitleg of uitvoering van dit

convenant zich tot het uiterste inspannen om in goed overleg tot overeenstemming ter zake te
komen.

e Wijzigingen en bijstellingen in het convenant vinden onder verantwoordelijkheid van de

gemeente plaats.

o De werkwijze zoals vastgelegd in dit convenant heeft een looptijd van een jaar, met een

stilzwijgende verlenging voor telkens een jaar.
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Dit convenant is overeengekomen en ondertekend te Rheden op 26 mei 2O21.

De gemeente Rheden, College van B&W

Namens hen Wethouder Klomberg

mens hen Fred Haandrikman

hen Gerhard Heerink

Namens hen Dirk Wolsink

Soeren's Belang

hen Frans De Laaf
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