klimaatatelier voor de raad van Rheden
11 november 2015
Beeldverslag door GrondRR
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De gemeente Rheden is bezig met het opstellen van een ruimtelijke klimaatagenda. De betrokkenheid
en instemming van raad en college wordt hierin cruciaal geacht. Daarom is op 11 november een
speciaal klimaatatelier voor raadsleden georganiseerd. De avond duurde van half 8 tot 10 uur. De
verantwoordelijke wethouder mevrouw Nicole Olland was tijdens het hele atelier aanwezig.

Programma
I
Introducties
t welkom en doelen door de wethouder (foto 1)
t overzicht gemeentelijk klimaatbeleid door projectleidster Monique van Merrebach (foto 2)
t toelichting opbouw landschap en in projectgroep geïdentificeerde klimaatopgaven door gemeentelijke bodemdeskundige Saskia Theuns
t overzicht klimaaturgentie en effecten voor Rheden door Luuk Masseling, Alterra/ CC
II
Kader, door Vincent Grond, GrondRR
t relatie ruimtelijke adaptatie en RO
t ClimateZipper (klimaatambitieladder)
III
Aan de slag en reflectie
t Toelichting opdrachten, door Vincent Grond, GrondRR
1. de klimaatopgaven zijn voorbereid voor de hele gemeente. Ze moeten worden uitgewerkt op
dorpsniveau. Opdracht is om dit te doen voor het dorp Velp.
2. de ClimateZipper biedt een denkkader voor het vaststellen voor de ambities van Rheden op
klimaatgebied. Speerpunt is oa de relatie tussen mitigatie en adaptatie. Opdracht is om advies te
geven mbt niveau voor Rheden.
t werkgroepen aan de slag (foto's 3, 4 en 5)
t toelichting resultaten en reflectie (foto 6)

Resultaten
I
Algemeen
t De avond werd erg gewaardeerd, men begreep veel beter het belang van klimaatadaptatie voor de
gemeente en ook de stappen die de gemeente al gezet had.
t Men vond het goed dat men vroegtijdig werd betrokken tijdens de opstelling van het beleid.
t De avond leidde tot meer begrip en waardering voor de betrokken ambtenaren.
II
Actief deel
t Natuurlijk werd benadrukt dat de schetsen geen status hadden, maar als vingeroefening dienden.
Men deed enthousiast mee met de schetsoefening.
t De tijd was kort, toch werd een goede aanvulling verkregen op de concept agenda. De ene groep
had een visionaire lange termijn visie, ging daarin verder dan de ambtelijke werkgroep (oa door
verplaatsing bebouwing). Tweede groep had aanvullingen richting detaillering (oa over straatprofielen).
III
Ambities
t De ClimateZipper werd omarmd als handige manier om te praten en te discussiëren over de klimaatambities.
t Men was erover eens dat uiteindelijke de niveaus 7 en 8 bereikt moeten worden, maar dat de gemeente daarvoor nu niet in staat is.
t Niveau 6 werd als richtinggevend gezien voor het klimaatprogramma van de komende jaren.
t De niveaus 7 en 8 moeten verkend worden, men wil hierbij graag samenwerken met oa onderzoeksinstellingen en hogere overheden.
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1. ONTKENNING/ ONDERSCHAT TING
“We zien wel wat er gebeurt”
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* positie van mitigatie in een gemeente loopt
vaak voor op de positie van adaptatie
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2. WAARDERING
“Goed initiatief”
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3. JURIDISCHE RANDVOORWAARDEN
“Denken ze aan onze regels?

Interactie met
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REGULEREND

4. AFSTEMMING
“De schade voor andere belangen
moet beperkt blijven”

III

5. STRUC TURERING
“Onze groenblauwe structuur
moet versterkt”
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6. INTEGRATIE
“Dit raakt onze hele stad,
ook onze economie”
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7. VERANT WOORDELIJKHEID IN DE RUIMTE
“Regionaal perspectief is leidend”
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8. VERANT WOORDELIJKHEID IN DE TIJD
“Klimaat is fundament welzijn
toekomstige generaties”

PROGRAMMA /
AGENDA
Versie 27 oktober 2015

WILLEN
A - Beleid, regie en mandaat
B - Samenwerken, intern, extern, bewoners

met hulp van o.a.

WERKEN
C - Pilots buiten
D - Versterken regionale economie

WETEN
E - Methode, vaardigheden, leren
F - Informatie en toegankelijkheid

TRANSITIE

BIJLAGE: CLIMATE ZIPPER

Opbouw

In de climate-zipper worden verschillende manieren en houdingen van klimaatbeleid inzichtelijk gemaakt.
I.
Adhoc: de gemeente reageert op initiatieven buiten de eigen organisatie
t Ontkennend of onderschattend: een initiatief wordt ter kennisneming aangenomen.
t Waardering: een initiatief wordt opgemerkt, zonder veel betrokkenheid.
II.
Regulerend: de gemeente bepaalt de beleidskaders voor klimaatbeleid
t Juridische randvoorwaarden: inkadering vindt plaats door het toepassen van regels en procedures regels (bv bouwverordening).
t Afstemming: een gemeente zorgt ervoor dat verschillende initiatieven niet te veel last van elkaar hebben.
III.
Regisserend: de gemeente regisseert ruimtelijke en maatschappelijke processen
t Structurerend: regie richt zich vooral op natuurlijk systeem als drager van klimaatadaptatie
t Integrerend: regie breidt zich uit tot maatschappelijke thema's, zoals economie, bebouwing, infrastructuur en zorg. In deze regie wordt gestuurd op samenhang.
IV.
Faciliterend: de gemeente helpt bewoners, bedrijven en externe organisaties
t Verantwoordelijkheid in de ruimte: facilitering vanuit besef van betekenis van omgeving en regio voor
de stad (stad staat niet centraal)
t Verantwoordelijkheid in de tijd: facilitering richting aanpassing op toekomstige tendensen en ontwikkelingen, die vaak grotendeels onbekend zijn.

Gebruik van de zipper

1. De zipper geeft een handvat om in gesprek te komen met een brede groep van betrokkenen.
2. Met de zipper kun je het huidige ambitieniveau beplane, en nog belangrijker: het gewenst/e noodzakelijke niveau.
3. In de adhoc fase volgt iedereen zijn/haar eigen aanpak, bij hogere niveaus is eenheid in methodes, hulpmiddelen en informatievoorziening noodzakelijk
4. De zipper geeft een handvat voor transitie naar een hoger niveau.
5. Alle perspectieven blijven geldig, ook het ad hoc perspectief. Door de beoordeling vanuit een hoger
niveau kan voorkomen worden dat er domme fouten gemaakt worden. Voor een ad hoc initiatief kan
dat bijvoorbeeld leiden tot verschuiving of aanvulling.
6. Coördinatie en aansturing van het adaptatieproces, via 'brede' agenda:
t Willen: beleid, mandaat, regie, samenwerking
t Werken: lopende processen verrijken of bijsturen, nieuwe pilots opzetten, kapstok om projecten op
'lagere' niveaus (adhoc, afstemming etc.) in te bedden in integraal lange termijn perspectief
t Weten: methode, vaardigheden, leren, kennis en informatie, toegankelijkheid en begrijpbaarheid in
samenwerking

