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Voorstel Burgerraad Rheden 
Solidair verduurzamen, CO2-reductie en welzijn gaan hand in hand 
 

Uitleg 
 

Rheden wordt alleen CO2-neutraal als iedereen mee kan doen. Solidair verduurzamen, CO2-reductie 

en welzijn gaan daarbij hand in hand. Op gebied van wonen, vervoer en voedsel constateren wij dat: 

• De sociale huurwoningen in de gemeente Rheden op CO2 uitstoot slechter scoren dan het 

landelijk gemiddelde.  

• Het beschikbare budget voor de inzet van energiecoaches om energiearmoede aan te pakken 

en tegelijk de CO2-voetafdruk te reduceren beperkt is, alleen mensen met een zeer laag 

inkomen komen in aanmerking. 

• Het op dit moment ontbreekt aan grootschalige energieneutrale wijkgerichte oplossingen 

voor warmte en opwek van elektriciteit die een belangrijke bijdrage zouden moeten leveren 

om in de periode tot 2040 tot een CO2 neutrale energiehuishouding te komen. 

• Het gebruik van de auto tot aan de voordeur van iedere woning veel van onze collectieve 

openbare ruimte vraagt en tot een grote individuele CO2-voetafdruk van vrijwel iedere 

Rhedenaar leidt.  

• Veel Rhedenaren om zowel praktische als financiële redenen niet de mogelijkheid hebben 

om een bewuste keuze te maken voor voedsel dat met een kleine CO2-voetafdruk is 

geproduceerd.  

• De inzet van gemeente en onafhankelijke organisaties die een initiërende en aanjagende rol 

kunnen vervullen voor duurzame collectieve solidaire maatregelen veel te klein is. 

Daarom zijn wij van mening dat alle acties om Rheden CO2-neutraal te maken zo moeten worden 

ingezet dat iedere Rhedenaar er zonder belemmering aan kan deelnemen. Mensen moeten naar 

vermogen in geld, arbeid of ervaringsdeskundigheid bij kunnen dragen aan collectieve acties.   

 

 

 

 

 

 

Beslispunten zie ommezijde 
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Beslispunten 
 

1. Alle sociale huurwoningen hebben in 2028 een lager energieverbruik dan 75 kWh/m2 per 

jaar voor het verwarmen van de woning. De gemeente maakt daarvoor samen met de 

Huurders Vereniging Rheden prestatieafspraken met Vivare. 

 

2. Fors intensiveren van energiecoaching waarbij de gratis toegang tot energiecoaches wordt 

uitgebreid tot inwoners met een modaal inkomen. Hiervoor maakt de gemeente voldoende 

structurele middelen vrij in de begroting.   

 

3. Instellen van een ‘revolving fund’ voor verduurzamingsmaatregelen aan woningen van 

eigenaren die in aanmerking komen voor energiecoaching. Te beheren door een 

onafhankelijke stichting. Gemeente Rheden stelt een startbedrag ter beschikking van twee 

miljoen euro.   

 

4. De gemeente neemt het initiatief tot het aanjagen van de realisatie van collectieve 

wijkgerichte energieneutrale oplossingen. Zij doet dat in wijken waarin meer dan 30% van de 

woningen uit sociale huur en/of middenhuurwoningen bestaan.    

 

5. Introductie van een (duurzaam samengestelde) lunch voor alle leerlingen van de 

basisscholen in de gemeente Rheden voor het schooljaar 2023 – 2024, in samenspraak met 

lokale producenten, schoolbesturen en gemeente. 

 

6. Creëren van economische bloei door in winkelcentra en op de weekmarkt het aanbod aan 

lokaal en regionaal geproduceerd voedsel met een kleine CO2-voetafdruk toegankelijker 

voor iedere Rhedenaar te maken, samen met agrariërs, ondernemers en gemeente. 

 

7. Agrarische gronden in eigendom van de gemeente alleen inzetten voor projecten die 

bijdragen aan de CO2 doelstelling. 

 

8. In 2040 is er in de dorpen en wijken alleen nog collectief gemotoriseerd vervoer. De 

consequentie is: de auto de wijk uit. Dit levert grote besparingen op in CO2 en een groenere, 

meer leefbare woonomgeving. 

 

9. De nieuwe wijk IJsseldistrict (Velp-Zuid) wordt voorbeeldwijk voor volledig autovrij, parkeren 

buiten de wijk, wel elektrisch openbaar vervoer en bezorgen van zware voorwerpen en 

boodschappen. 
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