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Solidair verduurzamen, CO2-reductie en welzijn gaan hand in hand 

Bijlage: Uitwerking beslispunten 

Prestatieafspraak Vivare 
a. Vivare moet in de prestatieafspraken een meerjarenplan overleggen waaruit blijkt hoe de 

doelstelling ten aanzien van een lager energie verbruik in 2028 te halen en welke 

tussentijdse doelstellingen zij heeft. 

b.  We vragen de HVR en de gemeente niet meer akkoord te gaan met toekomstige 

prestatieafspraken als deze tussentijdse doelstelling niet gehaald worden en erop toe te zien 

dan de prestatieafspraken worden nageleefd. Hierbij is de inzet van een collectieve 

huurkorting op basis van een gebrek aan de woning een pressiemiddel. 

c. Als er geen belemmeringen vanuit het elektriciteitsnet zijn, dan is zelf plaatsen of het huren 

van zonnepanelen van Vivare een recht voor alle huurders. (In geval van huur van 

zonnepanelen van Vivare: de totale financieringskosten over periode van 20 jaar als huur 

verrekenen). 

d. In verduurzamingsprojecten van Vivare kunnen de eventuele particuliere eigenaren in 

hetzelfde blok meeliften op de verduurzamingsmaatregelen (integraal maar ook 

afzonderlijke maatregelen) tegen kostprijs. 

Revolving fund 
a. De stichting heeft als doel om maatregelen aan de woning met de grootste CO2-

besparingswinst te financieren.  

b. De gemeente Rheden stelt startbedrag ter beschikking van twee miljoen euro.  

c. Spelregel is dat een deel van het financiële voordeel van de gefinancierde 

duurzaamheidsmaatregelen wordt teruggestort in de pot, zodat weer nieuwe investeringen 

kunnen worden gedaan.  

d. Welk deel teruggestort dient te worden en hoe dit plaatsvindt, wordt met solidaire 

uitgangspunten bepaald. 

Energieneutrale wijkgerichte oplossingen 
a. Streven is de collectieve wijkgerichte oplossingen te ontwikkelen vanuit een gemeentelijk 

energiebedrijf of een energiecoöperatie. 

b. We vragen de gemeente Rheden voor de financiering van haar initiatieven altijd solidair 

uitgangspunten te hanteren. Daarnaast vragen we haar te zoeken naar een constructie 

waarbij ook degenen die geen budget hebben om te investeren in verduurzaming, mee 

kunnen doen en financieel voordeel kunnen behalen vanuit deelname aan de oplossing.  

c. De kosten voor energie (warmte en/of stroom) worden waar nodig gedifferentieerd naar 

draagkracht van de afnemers.  

Geen particulier gemotoriseerd vervoer 
a. Gefaseerde invoer in bestaande dorpen en wijken. 

b. Vervolgens inrichten fijnmazig openbaar vervoer. Gratis voor iedereen tot 130% 

bijstandsnorm; Daarbij ook inrichten bezorgproces voor zware voorwerpen en boodschappen 

en regelingen voor gehandicapten en hulpdiensten. 

c. Kosten worden gedekt door besparing op wegenonderhoud.  

d. Mensen die hun auto niet meer nodig hebben dragen uiteraard bij in de kosten als zij qua 

inkomen boven 130% van de bijstandsnorm zitten. 
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