Verantwoording
2018-2019
11 juli 2019

Programma 2018-2019
Gezamenlijke aanpak
transitieprojecten

Rotterdams Energieen Klimaatakkoord

Public relations

Ondersteuning
deelnemers

Werven nieuwe
deelnemers

Administratie en
projectmanagement

Gepland

Gedaan

› Identificeren van een aantal
thema’s waar gedeelde
belangen, kennis en
interesses bestaan.

› Twee werkbijeenkomsten
doorbraakprojecten. Negen
pitches.

› Organiseren en uitvoeren
van bijeenkomsten op deze
of soortgelijke thema's.
› 37 dagen

› Ondersteuning initiatieven:
RCD, R'burger.
› Database van initiatieven en
kaart.
› 45 dagen

Reflectie
› Oorspronkelijk: voor specifieke thema’s verdieping organiseren.
Voor veel thema’s bestaan echter al gremia. Daarom
geconcentreerd op snijvlakken en concrete projecten.
› We zetten samenwerking op met Clean Tech Delta en Innovation
Quarter. Zo kunnen we beloftevolle projecten professionele
opvolging bieden.

Gezamenlijke aanpak
transitieprojecten

Gepland

Gedaan

› Bijwonen 6 bijeenkomsten.

› Inspreken gemeenteraad.

› Sonderen specifieke
standpunten.

› Tweewekelijks overleg team
rond wethouder Bonte.

› Rapportage van gesprekken.

› Twee gesprekken wh. Bonte.

› 32 dagen

› Schriftelijk advies gegeven.
› Wh. Bonte heeft zijn plannen
aan ons allen toegelicht.
› 18 dagen

Reflectie
› Inhoudelijke aanbevelingen die we gedaan hebben »
› Wat hebben onze inspanningen bijgedragen? »

Rotterdams EnergieGezamenlijke
aanpak
transitieprojecten
en
Klimaatakkoord

Inhoudelijke
aanbevelingen
•

Focus op concretisering. Houd het praktisch, richt je op het
realiseren van doorbraakprojecten.

•

Stel de projecten en ontwikkelingen centraal, probeer
daaromheen diverse coalities vorm te geven. Vermijd
inspraakrondes waar louter branchegenoten naast elkaar zitten.

•

Probeer niet het landelijke klimaatakkoord op lokaal niveau
opnieuw te doen. Werk aan en forceer doorbraken. Laat het
berekenen en monitoren van emissiereductiegetallen over aan
de landelijke overheid.

•

Garandeer transparantie over de deelnemers aan de tafels en
hoe deze partijen gekozen zijn; zorg voor een diverse
tafelsamenstelling met vertegenwoordiging van bedrijven,
organisaties en maatschappelijke instellingen.

Resultaat van onze
inspanningen
•

We zijn zeer content dat het gemeentebestuur het initiatief heeft
genomen voor brede beweging om de energietransitie in
Rotterdam te versnellen

•

De prioriteit die het stadsbestuur geeft aan energietransitie en
hoe ze in gesprek gaan met Rotterdamse stakeholders, vinden
we erg goed

•

Wethouder Bonte noemt de Klimaatoproep met regelmaat als
aanleiding voor dit proces.

•

Bij de concrete invulling blijven we kanttekeningen plaatsen.
Naar onze mening kennen de tafels een te eenzijdige
samenstelling, waardoor de kans op echte doorbraken en
verbindingen kleiner wordt. De gemeente mag in onze ogen
meer regie nemen: op dit moment is het proces volledig in
handen van de tafelvoorzitters zelf.

•

Een ander kritiekpunt is de focus op emissiecijfers: wij hebben
twijfel over de waarde van emissiereducties die worden afgeleid
van projectenlijstjes.

•

De discussie rond de klimaattafels is met name technisch, wat
ook tot uiting komt in de keuze voor met name inhoudelijke
tafelvoorzitters. Het zou goed zijn ook betrokkenheid en steun te
organiseren op het niveau van besluitvormers

Gepland

Gedaan

› Relevante bijeenkomsten.

› Klimaat in Uitvoering.

› Overleg met stakeholders.

› Overleg met stakeholders,
begeleiden studenten,
inspraak commissie EDEM.

› Artikelen publiceren.
› Pers te woord staan.
› Uitdragen successen.

› Logo & website.
› 36 dagen

› Platform Transities.
› Ondernemersontbijt.
› Logo & website.
› 27 dagen

Reflectie
› De Klimaatoproep is inmiddels een bekende en erkende partij in
Rotterdam, in het bijzonder bij de politiek en de partijen en
organisaties die zich bezig houden met energietransitie.

Public relationsaanpak
Gezamenlijke
transitieprojecten

Gepland

Gedaan

› Actieve deelnemers blijven
betrekken.

› Stuurgroep per kwartaal.

› Betrekken wat stillere
deelnemers.
› Deelnemers met elkaar in
contact brengen.

› Borrels op bijeenkomsten.
› Maandelijkse nieuwsbrief.
› 12 dagen

› Nieuwsbrief.
› 18 dagen

Reflectie
› Input stuurgroep telkens constructief en relevant.
› Tevredenheid over nieuwsbrief hebben we niet gemeten.

Gezamenlijke
Ondersteuningaanpak
transitieprojecten
deelnemers

Gepland

Gedaan

› Benaderen via bestaande
deelnemers.

› We hebben ons
geconcentreerd op een
beperkt aantal concrete
introducties van bestaande
deelnemers bij mogelijk
geïnteresseerde bedrijven

› Benaderen via netwerken.
› 12 dagen

› Pitch Ondernemersontbijt.
› 4 dagen

Reflectie
› Deelnemers werven kost aanzienlijke tijd. Wij hebben ervoor
gekozen om onze tijd te concentreren op het organiseren van
aantrekkelijke bijeenkomsten en activiteiten en daarmee
aantrekkelijk te worden voor nieuwe deelnemers.

Gezamenlijke
Werven nieuwe
aanpak
transitieprojecten
deelnemers

Gepland

Gedaan

› Financiële en contractuele
administratie.

› Wat gepland is.

› Afleggen verantwoording.

› 20 dagen

› Projectmanagement.
› 19 dagen

Reflectie
› In het begin van 2018-2019 hebben we veel tijd moeten besteden
aan het formaliseren van deelname en verkrijgen van de bijdragen
van deelnemers. Dit heeft helaas maar matig resultaat
opgeleverd. Van veel deelnemers die in eerste instantie een
bijdrage hadden toegezegd hebben we geen contributie mogen
ontvangen.

Gezamenlijke
Administratie en
aanpak
transitieprojecten
projectmanagement

INKOMSTEN

UITGAVEN
Begroot

Ontvangen

Contributie

€ 60.000

€ 42.300

Transitieprojecten

€ 31.000

Gemeente

€ 60.000

€ 30.000

Energie- en Klimaatakkoord

€ 18.750

€ 120.000

€ 72.300

Public relations

€ 32.000

Totaal

Onderdeel

Gezamenlijke
Financiën
aanpak
transitieprojecten
Kosten

Ondersteuning ondertekenaars

€ 8.500

Werving

€ 2.500

Admin + projectmanagement
Totaal (126 dagen)

Reflectie
› De gemeente heeft ons twee opdrachten gegeven waar we een
deel van de activiteiten uit hebben kunnen financieren.
› De beschikbare financiering was minder dan begroot. Dit is
gedeeltelijk opgevangen door te snijden in de activiteiten.
Daarnaast is er een verlies dat vooralsnog wordt gedragen door
Climate Focus en Wattopia.

€ 16.000
€ 108.750

RESULTAAT
-/- € 36.450

Vragen

Vooruitblik
2019-2020
11 juli 2019

Positionering Klimaatoproep
Waar zijn wij van?
De Rotterdamse Klimaatoproep bestaat uit Rotterdamse bedrijven en
organisaties die het belangrijk vinden dat er een goede
voedingsbodem is voor energietransitieprojecten en -initiatieven in
Rotterdam.

Hoe zorgen we voor zo'n voedingsbodem?
› Mensen en organisaties vanuit verschillende sectoren bij elkaar
brengen / dwars door hokjes heen;
› Als onafhankelijke partij samenwerken met eenieder die helpt de
missie te verwezenlijken;
› Voor deelnemers toegankelijk maken van netwerk en kennis;
› Enthousiasmeren en inspireren, niet zuur doen;
› Af en toe luis in de pels zijn richting de gemeente.

Positionering Klimaatoproep
Waarom kunnen wij daar aan bijdragen?
›
›
›
›

› Focus op de Rotterdamse context;
Wij zijn doorsnijdend: haven, industrie, mobiliteit en stad; groot en
klein; startups en gevestigde bedrijven, commercieel en not-forprofit; bedrijven, organisaties en instellingen;
Goede relatie op bestuurlijk niveau met gemeente Rotterdam. De
gemeente is blij met de Klimaatoproep;
Staat van dienst om zaken binnen de gemeente open te breken;
Ondersteunend secretariaat heeft inhoudelijke en procesmatige
expertise op de betreffende onderwerpen.

Programma 2019-2020
Gezamenlijke aanpak
transitieprojecten

Dialoog met college en
gemeenteraad

Public relations

Ondersteuning
deelnemers

Database Transitie in
Rotterdam

Administratie en
projectmanagement

3 Werkbijeenkomsten
Doorbraakprojecten:
›

Inleiding door
wethouder/bestuurder.

›

3-5 Pitches.

›

Opvolging van de pitches, al
dan niet i.s.m. CTD/IQ.

›

In november, maart, juni.

› Regelmatig contact met
wethouders en de teams
daaromheen.

› Regelmatig contact met
politieke partijen.
› Verfijnen inhoudelijke
speerpunten die de
Klimaatoproep onder de
aandacht wil brengen.

› Bijwonen relevante
bijeenkomsten.
› Overleg met lokale
stakeholders.
› Website.
› Opinieartikelen rondom
Klimaatakkoord (landelijk
en R'dams).

Ondersteuning Klimaat in
Uitvoering.

Gezamenlijke aanpak
transitieprojecten

Dialoog met college en
gemeenteraad

Public relationsaanpak
Gezamenlijke
transitieprojecten

› Maandelijkse nieuwsbrief.
› Evenementenagenda.

› Op een kaart brengen we
alle lopende
energietransitieinitiatieven in Rotterdam
en omgeving in beeld.

› Idem als afgelopen jaar,
maar minder intensief
door stroomlijnen
deelnameproces.

› De data hierachter is
door deelnemers op te
vragen.

› Hiermee onderstrepen
we de boodschap dat de
energietransitie volop
gaande is.

Ondersteuningaanpak
Gezamenlijke
transitieprojecten
deelnemers

Database
Dialoog
met
Transitie
collegeinen
gemeenteraad
Rotterdam

Administratie
Gezamenlijke
Public
relations
en
aanpak
transitieprojecten
projectmanagement

