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Voorwoord
Op 10 mei 2019 is op initiatief van wethouder Bonte een aftrap gegeven om de stad te laten
spreken. Het college wil met de stad en de haven aan de slag om de doelstellingen van Parijs in
het kader van de CO2-reductie te behalen op het Rotterdamse grondgebied. Het Rotterdams
Klimaatakkoord is opgesteld in samenwerking met organisaties, bedrijven en andere partners in de
stad. De gemeente Rotterdam ziet zichzelf als één van die partners.
Het afgelopen half jaar is er aan vijf tafels verbinding gezocht tussen partijen die het verschil willen
maken, waarvan de Gebouwde Omgeving er één is. De tafel is samengesteld door gebruik te
maken van diverse netwerken. De partijen die gereageerd hebben zijn uitgenodigd om (met elkaar)
in gesprek te gaan.
Voor elke tafel zijn de volgende vier doelstellingen de leidraad geweest om naar resultaten toe te
werken:
1. Een concrete uitwerking maken van het transitiepad tot aan 2030.
2. Vanuit de deelnemers aan de tafels concrete projecten en acties initiëren die de
energietransitie kunnen versnellen of de schaal kunnen vergroten.
3. Een inventarisatie maken van alle acties en initiatieven die in de betreffende sector in
Rotterdam worden genomen en in kaart brengen tot welke CO2-reductie dit leidt. (DCMR
maakt hiervoor een prognose per jaar.)
4. Op basis van de inventarisatie van punt drie in beeld brengen wat de opgave is voor het
realiseren van het reductiepad en een wensenlijst en lobby-agenda opstellen voor
maatregelen die nodig zijn om de beoogde reductie te kunnen realiseren.
Daarbij is afgesproken om zoveel mogelijk acties en initiatieven concreet uit te werken in zogeheten
klimaatdeals; een overeenstemming tussen minimaal twee partijen die het verschil maken of de
potentie hebben om het verschil te maken in de noodzakelijke versnelling van de energietransitie.
De klimaatdeals vindt u in de bijlage. Hieronder vindt u verslag en weergave van de resultaten, dat
onder verantwoordelijkheid van de tafelvoorzitter is geschreven. Daarbij is er gestreefd naar een
weergave waarin de diverse deelnemers zich kunnen herkennen, zonder dat hen gevraagd is in te
stemmen met het hele akkoord. Voor de klimaatdeals waaraan partijen zich committeren is die
instemming nadrukkelijk wel verkregen.
Aanpak
In vergelijking met de opgave voor de andere tafels is die voor de Gebouwde Omgeving qua CO2reductie (0,9 Mton) relatief klein, maar complex door de grote hoeveelheid partijen die hierbij
betrokken zijn en nieuwe vragen en belangenafwegingen die zichtbaar worden in dit proces. Het
raakt ook direct aan de leefomgeving van de Rotterdammer en ondernemers. Het was vanaf de
start daarom nodig om focus aan te brengen in de activiteiten.
In gesprek met het college is er daarom voor gekozen om ons in eerste instantie te richten op de
collegedoelstellingen om deze periode 10.000 woningen (voorbereid op) aardgasvrij te realiseren
en 15.000 woningen te verduurzamen. De aandacht ging daarom allereerst uit naar de (grote)
professionele vastgoedpartijen in de stad, om met hen invulling te geven aan die ambitie. Dit
verklaart ook het grote aandeel van deze groep in de klimaatdeals.
Daarnaast is in beeld gebracht wat gemeente en partijen in de stad voor initiatieven ontplooien die
noodzakelijk zijn bij het behalen van de reductiedoelstelling in 2030, op weg naar een
klimaatneutraal Rotterdam in 2050. Gezien de omvang van de opgave is deze verkenning verre
van compleet en deels afhankelijk gebleken van initiatieven van derden. Echter de initiatieven en
contacten die zijn opgedaan geven blijk van breed enthousiasme en dadendrang onder
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Rotterdammers om de energietransitie gestalte te geven. Aan de klimaattafel is gekeken, door
partijen samen te brengen, hoe initiatieven verder kunnen worden gebracht. Waarvan een aantal
ook geresulteerd heeft in klimaatdeals.
Een belangrijk gegeven tijdens de gesprekken was dat veel landelijke wetgeving nog volop in
ontwikkeling is. Bij de start van de klimaattafel was het landelijke Klimaatakkoord nog niet
vastgesteld. Rollen, taken en verantwoordelijkheden waren (en zijn) daarom niet altijd helder.
Vooral waar het gaat over de gemeentelijke bevoegdheden en financiën m.b.t. de aanleg van
stadsverwarming ligt er een obstakel om te komen tot verdergaande klimaatdeals. Ondanks die
onzekerheid zijn we er toch in geslaagd invulling te geven aan de collegedoelstelling, wat een
stevig fundament oplevert voor een transitiepad richting 2030.
In deze uitgave wordt voor de verschillende doelgroepen en thema’s de resultaten weergegeven
van ons werk.
Alex Moret
Voorzitter klimaattafel Gebouwde Omgeving
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1. Waar staan we nu?
Per doelgroep en thema gaan we in op de gesprekken die zijn gevoerd en onze bevindingen.
Indien dit leidde tot klimaatdeals, aanbevelingen of lobbypunten, dan komen die terug in de hierop
volgende hoofdstukken.
1.1 Woningen (bestaand)
Voor het verduurzamen en aardgasvrij maken van woningen zijn het de vastgoedeigenaren die aan
de lat staan om de benodigde investeringsbeslissingen te nemen. Met 40% van de woningvoorraad
spelen woningcorporaties een cruciale rol en worden landelijk ook gezien als de ‘startmotor’ van de
energietransitie. Naast de woningcorporaties zijn het de Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) en de
grote particuliere verhuurders die vanwege hun omvang zijn benaderd vanuit de tafel. De inzet was
om een beeld te krijgen van hun verduurzamingsplannen en klimaatdeals te sluiten waarin hun
vastgoed meegaat in de (bestaande en eventueel toekomstige) gebiedsaanpak aardgasvrij.
Daarnaast zijn de gesprekken aangegrepen om ook hun ambities met betrekking tot zonnepanelen,
adaptieve aanpak, circulariteit en andere cross-overs met de andere klimaattafels te bespreken.
Corporaties
Met acht corporaties zijn individuele gesprekken gevoerd op respectievelijk bestuurs- en
directieniveau. Dit zijn Vestia, Woonbron, Woonstad, Ressort Wonen, Havensteder,
Woningbouwvereniging Hoek van Holland, SOR en Onze Woning. Ook zijn daarbij er gesprekken
gevoerd met energiemaatschappijen die een belangrijke rol hebben bij het verzorgen van een
warmtealternatief.

‘Bewoners hebben de mogelijkheid gehad om zes of negen zonnepanelen te
laten plaatsen. Ze konden kiezen om twee zonnepanelen (voor elektra) in te
leveren voor twee zonneboiler-panelen (voor warm water)’.
Frans Desloover is directeur-bestuurder van Ressort Wonen, een woningcorporatie met bijzondere
aandacht voor duurzame renovaties aan zijn vastgoed in Rozenburg

In de gebiedsaanpak werken woningcorporaties, energiemaatschappijen en gemeente samen aan
het aardgasvrij maken van Rotterdam. Aansluiting op stadsverwarming is namelijk in Rotterdam
voor de meeste vastgoedeigenaren en maatschappij het goedkoopste en het meest wenselijke
alternatief voor aardgas. De partijen werken samen zodat dat zoveel mogelijk vastgoedeigenaren
over kunnen stappen op basis van een gelijkwaardige aansluitbijdrage, waarbij de gemeente er
zorg voor draagt dat particulieren een dergelijk aanbod ontvangen.
Alle corporaties onderschrijven de gebiedsaanpak via stadsverwarming, maar vinden het wel een
ingewikkeld proces. De rol en positie van de grotere corporaties in de gebiedsaanpak (naar
aardgasloos via warmtenet) legitimeerde daarom afzonderlijke gesprekken.
Het verduurzamen van hun vastgoed verloopt nu via de (twee)jaarlijkse prestatieafspraken, waarin
breder afspraken worden gemaakt tussen gemeente en corporaties. Op basis van de huidige
informatie leveren zij deze collegeperiode een substantiële bijdrage aan de doelstelling om 15.000
woningen te verduurzamen.
De corporaties hebben (of zijn bezig met het opstellen van) jaarprogramma’s voor de plaatsing van
zonnepanelen en zien een actieve rol in adaptieve stad. De grotere corporaties zijn ook bezig met
het ontwikkelen van een circulaire aanpak voor hun bezit.
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Particuliere Verhuurders/Beleggers
Er zijn individuele gesprekken gevoerd met landelijke commerciële verhuurders/beleggers die actief
zijn in Rotterdam. Deze partijen hebben zowel woningen, kantoren als Retail in de portefeuille.
Woningen zijn daarbij wel dominant. We hebben gesproken met Vesteda, Bouwinvest, Frame,
Manhave en een aantal kleinere particuliere beleggers (zonder aandelenfondsen).
De grotere commerciële woningverhuurders/beleggers hebben in hun portefeuillestrategie de
doelstelling geformuleerd om voor 2050 hun gehele bezit aardgasloos te krijgen en te
verduurzamen tot label B of klimaatneutraal. Gezien hun bezit (middenhuur) en beleggingsstrategie
kiezen ze veelal voor posities in of rond het centrum en “de betere wijken met groeipotentie”. Veel
van hun bezit in Rotterdam is reeds aangesloten op stadsverwarming. Tijdens die gesprekken
hebben we een beeld gevormd van in hoeverre hun bezit ook ‘meegaat’ in de gebiedsaanpak
aardgasvrij van de gemeente. Die intentie bleek bij de meeste partijen nadrukkelijk aanwezig.
Overige particuliere verhuurders bleken ‘lastig’ benaderbaar en bij de klimaatalliantie te betrekken.
De indruk uit verschillende gesprekken en ervaringen van deelnemers aan de tafel is dat deze
groep vooral kijkt naar rendement en daarom moeilijk intrinsiek te motiveren is zonder
noodzakelijke wetgeving.
Vereniging van Eigenaren (VvE’s)
Er zijn circa 13.000 VvE’s in Rotterdam die ruim 100.000 woningen omvatten. 75% daarvan bestaat
uit minder dan tien woningen. We zijn in gesprek gegaan met een kopgroep van VvE beheerders
(niet gelieerd aan woningcorporaties) die aangeven dat ze graag een stimulerende rol willen nemen
in de energietransitie. In een bijeenkomst, georganiseerd door gemeente en VvE010, gaf een
kopgroep van zo’n vijf beheerkantoren kansen te zien om te versnellen en de schaal te vergroten.
Zij geven aan in principe actief aan de slag te willen met het agenderen bij de Algemene
Ledenvergaderingen (ALV’s) van verduurzaming, van het gas af en plaatsen van zonnepanelen. De
wijze waarop zij hiervoor financieel vergoed worden, is nog wel een vraagstuk.
We hebben afgesproken dat er, in samenwerking met VvE010 en de gemeente Rotterdam, wordt
onderzocht of een opleiding of cursus kan worden opgezet om beheerkantoren te ondersteunen bij
deze rol.
Vanuit de primaire taak van VvE’s, te weten goed onderhoud, ziet de kopgroep kansen om werk
met werk te maken en de leden (dus woningeigenaren) te interesseren om over te gaan tot
verduurzamingsinvesteringen. Er wordt op gewezen dat het uitdragen van goede voorbeelden
essentieel is om andere VvE-kantoren hierin mee te kunnen nemen.
Gemeentelijk Vastgoed
Landelijk en lokaal wenst de overheid een voorbeeld te zijn met het verduurzamen van het eigen
vastgoed. Het gemeentelijk vastgoed bestaat uit een diversiteit aan objecten; van schoolgebouwen
tot peuterspeelzalen, monumenten en strategisch vastgoed. Hierbij wordt een onderscheidt
gemaakt tussen kernbezit en niet kernbezit (eventueel af te stoten). Voor niet al dit bezit zal het
naar verwachting niet lonen om deze te verduurzamen en kan beter gekozen worden voor
herontwikkeling. De gemeente geeft aan dit nu intensief te onderzoeken. De verschillende wijze
van financiering van de diverse soorten vastgoed (onderwijs, sport, enz.) lijkt hierin een
vertragende factor. De afspraak is dat het gemeentelijk vastgoed in ieder geval ‘meegaat’ in de
Gebiedsaanpakken Aardgasvrij.
Zorginstellingen
Er is gesproken met Laurens en Aafje. Deze laatste heeft ambitieuze doelstellingen geformuleerd
om hun complexen te verduurzamen. Aafje is een goed voorbeeld voor overige zorginstellingen. Zij
zijn ook bereid hun ervaring en tips te delen met andere zorginstellingen.
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1.2. Utiliteit (kantoren, winkels, bedrijventerreinen)
Naast woningen en maatschappelijk vastgoed neemt utiliteit (kantoren, winkels, bedrijventerreinen)
een groot deel van de CO2-opgave in de Gebouwde Omgeving voor haar rekening. Vanuit de tafel
is er geprobeerd een beeld te vormen van wat er nu reeds aardgasvrij en verduurzaamd is/wordt en
welke initiatieven daartoe reeds lopen.
Het verder verduurzamen van dit vastgoed verloopt, vanuit de overheid gezien, tot nu toe vooral via
landelijke wetgeving en eventuele subsidies waar door middel van handhaving en advies door
DCMR lokaal invulling aan wordt gegeven. Zo zijn bedrijven verplicht om
verduurzamingsmaatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar te nemen en moeten kantoren
groter dan 100 m2 per 1 januari 2023 een Energie-Index van 1,3 of beter hebben, willen ze hun
vastgoed nog mogen verhuren. In het nationale Klimaatakkoord wordt nog meer dwingende
wetgeving aangekondigd.

‘Eén van de huidige uitdagingen is om onze CO2-footprint te verkleinen. Daar
hebben we stappen in gezet door het hoofdkantoor in Rotterdam bijna
helemaal gasloos te maken. We hebben overal LED verlichting, aangestuurd
door aanwezigheidssensoren. Er is goede spouwmuurisolatie aangebracht en
er is een warmteterugwininstallatie geïnstalleerd’. (Marianne van Keep is directeur
Duurzaamheid bij het Rotterdamse familiebedrijf Verstegen Spices & Sauces)

De gemeente heeft aangekondigd in haar nota Ruimte voor Bedrijven een actievere en faciliterende
rol te spelen bij het verduurzamen en aardgasvrij maken van dit vastgoed. In de Gebiedsaanpak
Aardgasvrij worden ondernemers ook betrokken. Verder zijn er op meerdere plekken in Rotterdam
koplopers en initiatieven die bezig zijn met het verduurzamen van hun vastgoed en omgeving. Wat
nog ontbreekt is een duidelijke aanpak aardgasvrij. Dit vraagstuk staat stadsbreed nog in de
kinderschoenen als het gaat om de benodigde opschaling.

1.3 Nieuwbouw
Voor nieuwbouw geldt er al wetgeving die ertoe leidt dat er duurzaam en aardgasvrij gebouwd
wordt. Inzet vanuit de tafel was het onderzoeken welke extra duurzaamheidsambities samen
kunnen worden gerealiseerd.
In aanwezigheid van wethouder Kurvers (Bouwen, Wonen en Energietransitie gebouwde
omgeving) zijn diverse presentaties gegeven over over mooie voorbeelden van, nu nog veelal
kostbare, oplossingen om all-electric woningen te realiseren. Daarnaast waren er presentaties over
het Rotterdams klimaatakkoord van de tafels gebouwde omgeving en mobiliteit.
Ontwikkelaars richten zich vooral op nieuwbouw en nieuwe gebiedsontwikkelingen die al wettelijk
aardgasloos moeten zijn, het hoogste isolatieniveau en standaard zonnepanelen moeten hebben.
Zij geven wel een nieuw aandachtspunt aan, namelijk koeling van gebouwen. Gezien de toename
van écht hete dagen vragen consumenten hier in toenemende mate om.
De meeste ontwikkelende bouwers verkennen serieus circulariteit. Vier partijen hebben zich
aangemeld als kopgroep van de klimaattafel om met de gemeente nadere plannen te ontwikkelen
voor circulariteit in de bouw.
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Het resultaat van de bijeenkomst is dat we hebben gezien dat ontwikkelaars zowel meewerken aan
de bouwopgavedoelstelling als het Rotterdamse klimaatakkoord ondersteunen. Ook hier geldt: laat
zien dat het kan en dat het gebeurt. Tonen van voorbeeldprojecten van koplopers om ook de
andere partijen te inspireren om mee te laten doen en een stapje extra te laten maken.

1.4 Overige partijen
Naast vastgoedeigenaren zijn er verschillende partijen in de stad die vanuit hun rol en expertise
een faciliterende en aanjagende rol (kunnen) spelen in het verduurzamen van de Gebouwde
Omgeving. Verschillende partijen hebben op eigen initiatief de tafel benaderd om een positieve
bijdrage te leveren aan de energietransitie in Rotterdam.
Energiemaatschappijen
Verschillende Energiemaatschappijen zijn actief in Rotterdam. Eneco en Vattenfall, zijn reeds in het
bezit van concessies voor de aanleg en de exploitatie van hun stadsverwarmingsnetten. Zij zien
voor zichzelf een belangrijke rol weggelegd in het realiseren van de energietransitie in Rotterdam
en zijn een onmisbare partij in een aantal klimaatdeals die de tafel heeft voortgebracht.
Verdergaande afspraken worden helaas gehinderd door nog uitblijvende helderheid over rollen,
taken, verantwoordelijkheden en zeker ook financiële randvoorwaarden die door de Rijksoverheid
geleverd moet worden. Er zijn reeds gesprekken gestart met Vattenfall over hun rol in het
aardgasvrij maken van Rotterdam Zuid. Waarbij er ook wordt gesproken over een gelijkwaardige en
evenredige kostenverdeling voor alle vastgoedeigenaren.
Tevens is gesproken met Engie. Deze energiemaatschappij heeft aangegeven ook een rol te willen
spelen in de energietransitie in Rotterdam. Vooralsnog zijn hier nog geen vervolgafspraken over
gemaakt.
Makelaars
Er is een kleine kopgroep van NVM-makelaars opgericht die samen met de gemeente de
Rotterdamse/Regio makelaars wil beïnvloeden om meer aandacht te geven om bij aankoop of
verbouwing van een particuliere woning meteen te verduurzamen en eventueel over te gaan op
gasloos of gasloos ready. Gezien het aantal vastgoedtransacties in Rotterdam kunnen ze daarmee
een gestage verduurzaming van woningen aanjagen. Daarvoor ontwikkelen ze een ‘toolbox’ voor
verduurzaming met bijbehorende financieringsmogelijkheden. Tijdens de bijeenkomst is tevens het
idee geboren om een logo te ontwikkelen waarmee zij kunnen laten zien dat ze deelnemen aan het
Rotterdams Klimaatakkoord, bijvoorbeeld voor hun website en het raam van het kantoor. Dit idee
wordt op dit moment door de gemeente Rotterdam uitgewerkt in een concreet plan.

‘Wanneer makelaars een bestaande woning in de verkoop nemen, willen wij
ze via een app een kort rapport laten maken van de woning. Hierop staat een
foto van het huis, de aanwezige isolatie en de isolatiemaatregelen die nog
genomen kunnen worden’.
(Guido Flach is eigenaar van Spindler Makelaars en probeert de makelaarswereld een stukje
duurzamer te maken)

Ruimte
De energietransitie heeft een grote ruimtelijke impact. De wijze waarop deze wordt gecombineerd
en ingepast in de gebouwde omgeving vraagt om een integrale benadering, waarbij andere tafels
en transities als circulariteit en klimaatadaptatie worden meegenomen. Het is daarom belangrijk om
architecten, stedenbouwers, landschapsarchitecten, bouwkundigen en aanverwanten te betrekken
bij de energietransitie. Tijdens een bijeenkomst georganiseerd door Architectuur Instituut
Rotterdam (AIR) in samenwerking met de Vereniging Deltametropool is met onder andere
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architecten, stedenbouwers, landschapsarchitecten, bouwkundigen gekeken naar hun betekenis
voor de verschillende tafels in het Rotterdamse Klimaatakkoord en hoe dit structureel kan worden
geborgd.
Werkgelegenheid
De beschikbaarheid van voldoende arbeidskrachten om de energietransitie uit te voeren, is een
breed gedragen zorgpunt. Daarom is er op 4 juli een Leer-Werkakkoord gesloten voor de
Energietransitie in de Gebouwde Omgeving. Belangrijke onderdelen zijn het in kaart brengen van
de verschillende competenties die nodig zijn voor de energietransitie en bij de uitvoering
experimenteren met het betrekken van de verschillende doelgroepen van het leer-werkakkoord:
studenten, zij-instromers en werklozen. Verschillende deelnemers aan de klimaattafel zijn bezig
met het maken van plannen om het leer-werkakkoord verder uit te voeren. De verschillende pilots
moeten succesvolle praktijkvoorbeelden opleveren die opschaalbaar zijn naar de hele stad.
Participatie
De gemeente participeert op vele terreinen met de inwoners van haar stad, zoals in de
Gebiedsaanpak Aardgasvrij. De initiatieven vanuit de Rotterdammers zijn belangrijk voor
bewustzijn, bewustwording en draagvlak. Daarbij is het nog voor vele initiatiefnemers een zoektocht
hoe ze, al dan niet in samenwerking met de gemeente, hun plannen verder brengen. Via een
expertsessie waarbij (professionele) vrijwilligers, milieuorganisaties, het burgerpanel en andere
actieve bewoners in de stad aanwezig waren, is gekeken naar hoe initiatieven en onderlinge
samenwerking verder kunnen worden versterkt. Dit leidde tot een aantal adviezen, die later in dit
akkoord ter sprake komen.

Tafeldeelnemers in gesprek tijdens de bijeenkomst over participatie
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2. Wat heeft de tafel opgeleverd
De opbrengst van de klimaattafel zijn een twintigtal klimaatdeals waarin minimaal twee partijen
aangeven hoe ze een bijdrage leveren aan het verduurzamen en aardgasvrij maken van
Rotterdam. In de bijlage zijn alle klimaatdeals opgenomen.
Samengevat zijn er de volgende klimaatdeals:
1. Woningen, kantoren en winkels aardgasvrij en duurzaam.
Bouwinvest is een landelijk opererende belegger in vastgoed met ongeveer 1200 woningen, 2
kantoorgebouwen en 2 winkelcentra in Rotterdam. In 2045 zorgen zij dat het hele bezit
energieneutraal en aardgasvrij is. In samenwerking met de gemeente Rotterdam ontwikkelen zij
ook het aanbieden van nieuwe mobiliteitsoplossingen zodat de stad gezond en aantrekkelijk
wordt. In totaal gaat het om ruim 350 woningen en 70.000 m2 commercieel vastgoed.
2. Havensteder aardgasvrij en duurzaam.
Havensteder heeft de intentie om 2.300 woningen aardgasvrij te maken in Rotterdam. Ze
onderzoeken of 1.500 woningen in Bospolder-Tussendijken aan kunnen sluiten op het
stadsverwarmingsnet. Door te verbeteren of vervangen worden nog eens 800 woningen
aardgasvrij. Daarnaast zet Havensteder fors in op extra isolatie van woningen. Havensteder
investeert in klimaatadaptatie en onderzoekt de mogelijkheden van circulariteit. Zo levert
Havensteder een belangrijke bijdrage aan de CO2-reductie in Rotterdam.
3. Hoek van Holland naar aardgasvrij.
Woningbouwvereniging Hoek van Holland gaat samen met de gemeente Rotterdam onderzoek
doen naar de mogelijkheden van een warmtenet of andere duurzame bronnen. Ook wordt er
gekeken of andere vastgoedeigenaren kunnen aansluiten met als doel lagere kosten en lasten.
4. Verduurzamingstoolbox voor makelaars.
Er is een toolbox ontworpen samen met drie NVM makelaars. Doel van de toolbox is het op
eenvoudige wijze geven van informatie en het laten zien van mogelijkheden en kansen over
duurzaamheid en aardgasvrij. De makelaars kunnen deze toolbox gebruiken om hun klanten te
informeren en daarmee de energietransitie te stimuleren.
5. Rotterdam-Centrum aardgasvrij en duurzaam.
Manhave bezit woningen, winkels en kantoren in Rotterdam. Zij streven naar een
klimaatneutraal bezit in 2030. Om dit voor elkaar te krijgen gaan zij samen met andere
stakeholders en vastgoedeigenaren onderzoeken hoe dit in het centrum mogelijk gemaakt kan
worden. Daarnaast openen zij in 2023 een duurzaam boetiek hotel met een daktuin welke
toegankelijk is voor het publiek. In totaal gaat het om circa 230 eenheden. Manhave onderzoekt
tevens of er zonnepanelen kunnen worden geplaatst op een deel van haar bezit.
6. 110-Morgen naar aardgasvrij en duurzaam.
Onze Woning is een kleine woningbouwvereniging met ongeveer 1350 woningen. Deze
vereniging wil haar bezit extra verduurzamen en aardgasvrij maken. Samen met de gemeente
Rotterdam doen zij een onderzoek naar mogelijkheden om aan te sluiten op stadsverwarming of
andere duurzame bronnen. Ook willen zij aansluiten bij andere onderzoeken en initiatieven in de
wijk 110-morgen in Rotterdam.
7. Participatieplatform.
Om initiatieven in de energietransitie te stimuleren creëren we samen met de gemeente
Rotterdam een overlegplatform met een digitale plek voor uitwisseling van informatie, tips en
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kennis op het gebied van deze energietransitie. Zo is de uitvoering van initiatieven op
bijvoorbeeld het gebied van verduurzaming, schone energie, circulariteit en werkgelegenheid
kansrijker en kan deze transitie versneld en opgeschaald worden.
8. Rozenburg aardgasvrij en duurzaam.
Ressort Wonen wil haar gehele bezit in Rozenburg, zo’n 2300 woningen aansluiten op
stadsverwarming. Tevens wil ze ook trekker zijn om de aanpalende particuliere woningen ook
aan te sluiten. Verschillende woningen krijgen zonneboilers en zonnepanelen.
9. Prinsenland/Lage Land aardgasvrij.
Het bezit in Rotterdam van Vesteda, een institutionele belegger met huurwoningen in het
midden en hoger segment, is grotendeels al aangesloten op stadsverwarming. Voor het bezit
dat nog op aardgas is aangesloten wordt de haalbaarheid nader onderzocht om mee te gaan
met de eerste tranche van de gebiedsaanpak in de overstap op stadsverwarming. Het betreft
156 eenheden.
10.Woonbron Aardgasvrij en duurzaam
Woonbron wil in Rotterdam een stevige bijdrage leveren aan CO2-reductie en het aardgasvrij
maken van de Rotterdamse woningvoorraad. Naast het isoleren van woningen en het
verduurzamen van installaties en verlichting, zet Woonbron tot 2030 extra in op:
• 3100 woningen aardgasvrij maken
• In Groot-IJsselmonde worden t/m 2025 1950 woningen aangesloten op het warmtenet.
• In Hoogvliet heeft Woonbron de intentie om nog eens 350 woningen aan te sluiten.
• Tot 2030 worden daarnaast nog zo’n 800 woningen door projecten aardgasvrij.
Klimaatadaptatie, zonne-energie en circulariteit: Woonbron gaat met de gemeente en bewoners
aan de slag met klimaatadaptieve maatregelen. Een eerste pilot loopt in Heijplaat en ook bij
nieuwbouw in IJsselmonde.
Huurders van eengezinswoningen hebben al de mogelijkheid te kiezen voor zonnepanelen. De
mogelijkheden voor bewoners van woongebouwen wil Woonbron uitbreiden. Woonbron
bevordert het hergebruik van materialen door circulair te slopen. Verkend wordt de komende
periode hoe ook in andere bouwfases circulariteit kan worden toegepast.
Om tot succes te komen werkt Woonbron nauw samen met alle betrokken partijen, zoals de
huurders en de VvE’s.
11.Woonstad aardgasvrij en duurzaam.
Woonstad Rotterdam werkt al lang aan de verduurzamingsopgave van haar (huur)woningen in
Rotterdam. Bijvoorbeeld door beter isoleren, het plaatsen van zonnepanelen en inmiddels al
ruim 50.000 LED-armaturen, en waar dat kan ook het aardgasvrij maken van de woning. Koken
wordt dan elektrisch en voor warm water en verwarming zoeken we een andere oplossing. In
Rotterdam gebeurt dit laatste over het algemeen door aan te sluiten op het warmtenet.
Daarnaast wordt ook ingezet op klimaatadaptatie en circulariteit. Aardgasvrij: Als onderdeel van
de klimaatdeal wil Woonstad Rotterdam zich inspannen om in de periode tot 2030 ongeveer
8000 woningen aardgasvrij te maken. Een deel daarvan vindt plaats in de gebiedsaanpakken
Pendrecht en Prinsenland/Het Lage Land. De rest zal in andere wijken gerealiseerd worden,
waaronder Ommoord, Noord, Overschie, Oud-Charlois en op Zuid. Daarmee levert Woonstad
Rotterdam een flinke bijdrage aan het verminderen van CO2 uitstoot in Rotterdam. Zij werken
zo mee aan een gezonde stad! Klimaatadaptatie, circulariteit, LED verlichting en zonnepanelen:
Naast het aardgasvrij maken van woningen, wil Woonstad Rotterdam onder andere in de wijken
Bloemhof en Oude Noorden onderzoeken welke (extra) maatregelen nodig zijn om bij renovatie
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of nieuwbouw hevige regenval netjes op te vangen, zodat straten en huizen droog blijven. Een
project in Overschie wordt circulair herontwikkeld en Woonstad start diverse pilots met
circulariteit bij onderhoud, renovatie en nieuwbouw. Ook plaatst Woonstad Rotterdam LED
verlichting in al haar complexen (gereed in 2021) en waar mogelijk zonnepanelen. Wat is er
nodig? Het realiseren van deze maatregelen kunnen we niet alleen. We zullen samen met
gemeente Rotterdam en andere betrokkenen nieuwe oplossingen moeten bedenken die lef en
doorzettingsvermogen vragen.
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3. Hoe ziet het transitiepad er uit
Gelukkig is er al jaren een waarneembare reductie van de CO2 in de Gebouwde Omgeving
zichtbaar als trend. Uit de inventarisatie van de lopende processen en de klimaatdeals blijkt echter
dat de transitie richting klimaatneutraal in 2050 voor grote delen zich nog in de opstartfase bevindt.
Zo is Rotterdam een koploper in de aanpak aardgasvrij met stevige ambities. Met de klimaatdeals
wordt er een stevig fundament gelegd voor het realiseren van de collegeambities voor dit aspect in
deze collegeperiode; deze wordt zelfs bijna verdubbeld. Deze ambitie is echter minder gericht op
een bepaalde CO2-reductie in 2030, maar vooral gericht op de 263.000 gasafsluitingen die in 2050
moeten zijn gerealiseerd. Om in 2050 aardgasvrij te zijn is het noodzakelijk om een jaarlijks tempo
te bereiken in het voorbereiden van woningen op aardgasvrij, dat jaarlijks moet oplopen richting de
totale collegedoelstelling voor deze periode.
Voor de tafel gebouwde omgeving was de reeds ingezette gebiedsaanpak het uitgangspunt.
Gebleken is dat er naast deze aanpak ook plannen zijn buiten deze gebiedsaanpak. Om tot de
noodzakelijke schaalvergroting te komen, zullen gemeente en corporaties nog nadere afspraken
moeten maken over hoe hiermee om te gaan.
De resultaten van de klimaattafel geven aan deze ambitie een stevige genoeg invulling om de
komende jaren het tempo erin te houden. Om het transitiepad tot 2030 verder concreet in te vullen,
is echter verdere duidelijkheid over (financiële) randvoorwaarden en de mate waarin particuliere
woningeigenaren kunnen/gaan participeren noodzakelijk. De wil is er, maar voor die voorwaarden
kijken de deelnemers aan de tafel nadrukkelijk naar het Rijk.
Voor de verdere verduurzaming van woningen lijkt er in toenemende mate een verdienmodel te
zitten in het nemen van energiebesparende maatregelen. Een inschatting van het tempo waarin
woningeigenaren deze maatregelen gaan nemen, is lastig te geven. Een inschatting van het effect
van het nationale Klimaatakkoord op de Rotterdamse situatie, zoals de energiebelasting en
nagestreefde prijsdalingen, is voor dit onderdeel nog niet gemaakt.
Voor energiebesparing door isolatie is er nog geen heldere lange termijndoelstelling. Dit is
uiteindelijk afhankelijk van het definitieve warmtealternatief voor gas en de beschikbaarheid ervan.
Tot die tijd wordt er gekeken naar hoe men ‘spijtvrij’ kan isoleren. Wel is duidelijk dat de staat van
onderhoud en onderhoudsplannen van particulier bezit, al dan niet onderdeel van VvE’s, vraagt om
meer stimulering en begeleiding om tot 2030 tot een significante CO2-reductie te leiden.
Voor het overige vastgoed is grotendeels nog onbekend wat het effect zal zijn van het landelijke
Klimaatakkoord en aanpalende wetgeving en de verdere wijze waarop de gemeente haar taken
invult. Zo zijn de (grotere) bedrijven recentelijk pas actief in het aanleveren van hun
verduurzamingsplannen bij de DCMR.
Concluderend: voor een deel is onbekend in hoeverre, wat betreft de ambities aardgasvrij, de
gebouwde omgeving richting respectievelijk 2030 en 2050 zal gaan halen in Rotterdam, en voor
een deel is het duidelijk dat hiervoor de noodzakelijke randvoorwaarden nog ontbreken. Ondanks
deze onzekerheden, laten de klimaatdeals zien dat Rotterdam op eigen kracht het tempo erin zal
houden.
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4. Wat is er nog nodig om het transitiepad te realiseren?

Gebiedsaanpak Aardgasvrij
Uit de gesprekken van de klimaattafel blijkt dat er nog een grote opgave ligt. Het zal niemand
verbazen dat de belangrijkste obstakels om de doelstellingen tot 2030 te halen financieel van aard
zijn. De aansluitkosten op stadsverwarming zijn hierin een belangrijke factor. Hoewel de gemeente
nu in één gebied particulieren financieel steunt en probeert via de gebiedsaanpak de kosten laag te
houden is dit onhoudbaar om het transitiepad te realiseren. De gemeente heeft daarvoor
onvoldoende middelen. Partijen kijken voor een oplossing nadrukkelijk naar het Rijk, al dan niet in
combinatie met de nieuwe warmtewet die duidelijkheid moet scheppen over de onderscheiden
publieke en private verantwoordelijkheden. Daarnaast speelt bij (sommige) woningcorporaties het
gebrek aan het noodzakelijke investeringsvermogen een rol. Op rijksniveau vinden daar reeds
gesprekken over plaats.
Naast wat er verlangd wordt van het Rijk geeft de energie van de deelnemende partijen wel een
basis om in Rotterdam op eigen kracht stappen verder te zetten.
Samenvattend:
• De combinatie van meer landelijke duidelijkheid, verdere ontwikkeling van de
gebiedsaanpak en een gestructureerd vervolgtraject omtrent uitvoering en uitbreiding van
dit klimaatakkoord is noodzakelijk om de doelstellingen van de energietransitie te behalen.
• Daarbij is de gebiedsaanpak complex en nu niet flexibel. Advies is om te onderzoeken hoe
deze flexibeler kan worden gemaakt, zodat het verschillende tempo van
vastgoedeigenaren niet leidt tot onnodige vertraging voor diegenen die wel vooruit kunnen
en willen.
• Kom tot een goede oplossing voor het feit dat aardgasvrij maken sec een kostenpost is;
kosten/batenanalyse en verdeling is niet uitgekristalliseerd. Dit zou de basis voor
gezamenlijke lobby sterker maken.
• Kom tot een heldere rolverdeling tussen de publieke en private verantwoordelijkheden in de
samenwerking met energiemaatschappijen. Probeer in afwachting van duidelijke
(landelijke) wetgeving toch een manier te vinden om als gemeente en
energiemaatschappijen gestructureerd samen te werken om het tempo in de
energietransitie te houden.
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Verduurzamen corporaties
Geadviseerd wordt, naar aanleiding van meerdere partijen die dit suggereren, om meerjarige
afspraken te maken richting 2030 om de verduurzamingsprogramma’s van corporaties verder in te
vullen.
Verduurzamen VvE’s
Het activeren van VvE’s en hen ondersteunen bij het verduurzamen en aardgasvrij maken van hun
bezit, is een grote opgave. Een actieve benadering van VvE’s is nodig om deze mee te krijgen in de
energietransitie. Gezien 75% bestaat uit VvE’s van tien woningen en kleiner is het lastig om deze
allemaal makkelijk te benaderen en te ondersteunen. Geadviseerd wordt om hier een lange
termijnbenadering voor op te zetten.
Utiliteit
De opgave voor utiliteit is lastig te duiden gezien de verscheidenheid aan objecten en hun locatie;
zo hebben veel kantoren vooral een koudevraag, zijn winkels vaak omringd door woningen en
daardoor onderdeel van een (toekomstige) gebiedsaanpak en zijn er bedrijventerreinen met een
diversiteit aan objecten en (industriële) processen. De gemeente heeft nu vooral een handhavende
taak van landelijke wetgeving dat objectgericht is, die ze deels heeft belegd bij de DCMR. Met het
klimaatakkoord zijn er nog meer ‘normen’ aangekondigd waarop ze kan handhaven. Daar
tegenover staan juist meer duurzaamheidsinitiatieven die vaak in samenwerking met gemeente
gebiedspecifiek zijn ontstaan, waar ondernemers zich reeds sterk hebben georganiseerd in een
bedrijventerrein of winkelgebied, al dan niet via een Bedrijfsinvesteringszone (BIZ). Diverse van
hen hebben op eigen initiatief aangeven te willen participeren in de klimaattafel Gebouwde
Omgeving.
Aanbevelingen:
• Kom tot een heldere gebiedsgerichte aanpak van utiliteit, wanneer een gebiedsgerichte
aanpak ontbreekt.
• Verken de mogelijkheden om de energietransitie te verbinden met het middel van BIZ.
• Schep helderheid over hoe er wordt samengewerkt en waar gehandhaafd wordt vanuit de
gemeente.
• Geef dit ook helder invulling in de wijze waarop gemeente en DCMR omgaan met huidige
en nieuwe bevoegdheden tot handhaving.
Participatie
• De energietransitie vraagt om een stip op de horizon die de gemeente geeft vanuit haar
erkende regierol. Het uitgangspunt daarbij is 2050 als eindpunt voor een CO2 neutrale stad.
Dit betekent ook dat er bestendig beleid en keuzes moeten worden gemaakt. Gevraagd
wordt om beleid en keuzes die een collegeperiode van vier jaar gaan overschrijden.
• Met verschillende professionele partijen lijken er al voldoende overlegplatforms om over de
(voortgang) van de energietransitie af te stemmen. Wat mist is een platform bestaande uit
vertegenwoordigers van gemeente en buurt/wijk initiatiefnemers (en wellicht andere
relevante partijen) om over de (voortgang van de) energietransitie af te stemmen.
Wij adviseren dit vanuit de gemeente te initiëren. Dit platform dient twee doelen:
1. Elkaar vinden en kennis delen: goede initiatieven kunnen delen om schaalvergroting in de stad te kunnen realiseren.
2. Beleid beïnvloeden: kennisnemen van beleidsvoornemens en daarop invloed
kunnen uitoefenen vanuit ervaring en de ‘gebruikerspositie’.
• In de tafel Gebouwde Omgeving zijn in de bijeenkomst met Rotterdammers en
initiatiefnemers bespreekpunten opgehaald en aanbevelingen gedaan. Deze kunnen een
eerste agenda vormen voor het platform. Er is een verslag waarin alle input is opgenomen.
Een aantal belangrijke punten willen wij hier noemen:
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Het betrekken van de sleutelfiguren uit de wijk of buurt bij de activiteiten binnen de
energietransitie. Ambassadeurs laten opstaan en goede voorbeelden publiciteit geven.
Laten zien dat het kan!
Het betrekken van het onderwijs bij de energietransitie, kinderen begrijpen de
noodzaak heel goed, hebben praktische oplossingen en dragen in grote mate bij in de
verandering van levensstijl, nu en in de toekomst.
Onafhankelijke procesleiding ter bevordering van transparant overleg met respect voor
ieders belangen. Dit kan wel door de gemeente worden ingehuurd, maar is dus niet
iemand vanuit de gemeente.

Werkgelegenheid
• Maak op basis van het gesloten Leer- werkakkoord nadere afspraken met de overige
deelnemers aan de tafels over de wijze waarop ze kunnen bijdragen aan het realiseren van
voldoende arbeidskrachten voor de energietransitie. Zie de energietransitie niet enkel als
kans voor werkgelegenheid, maar benadruk ook de noodzaak voor het realiseren ervan als
voorwaardelijk voor ene succesvolle energietransitie.
Ruimte
• Naast bijeenkomsten als het stadsmakercongres ligt er nog een uitdaging om de rol van
ontwerpers en ontwerpend onderzoek in de energietransitie een constante plek te geven.
Als architectuurstad van Nederland heeft Rotterdam kansen om hierin koploper te zijn.
• Vooral opdrachtgevers zouden meer bewust moeten worden gemaakt van de meerwaarde
die ontwerpers kunnen leveren aan de kwaliteit en kosten van de energietransitie, niet
alleen aan het eind voor de esthetische afwerking. Dat begint door de energietransitie te
verbreden naar de andere transities die in de stad plaatsvinden.
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Bijlagen: Klimaatdeals
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Klimaatdeal Gebouwde Omgeving

Omgeving

Naam klimaatdeal
Bouwinvest aardgasvrij en duurzaam
Wat houdt de klimaatdeal in?
Bouwinvest is een landelijk opererende belegger in vastgoed met ca. 1200 woningen, 2
kantoorgebouwen en 2 wijkwinkelcentra in Rotterdam.
Veel van het woningbezit in Rotterdam voldoet reeds aan bovengemiddelde isolatienormen
(gemiddelde EI index van 1,12) en ca. 70% van het bezit in Rotterdam is reeds aardgasloos.
Bouwinvest heeft de intentie om haar gehele bezit in Rotterdam in 2045 energieneutraal te
laten zijn en aardgasvrij. Dat wil zeggen EI index van 0 en verwarmd (warmte en tapwater)
zonder aardgas als warmtebron.
Bouwinvest past in overleg met haar huurders ook zonnepanelen toe en wil dat verder
uitbreiden naar 12 MWp in 2021. (Voor Rotterdam betekent dit ca. 1,5 MWp)
Wat gaan we bereiken?
Bouwinvest heeft in haar bedrijfsbeleid geformuleerd dat zij in 2045 een energieneutrale en
aardgasvrije portefeuille wil bezitten. Daarnaast neemt Bouwinvest diverse initiatieven met
betrekking tot mobiliteit en circulariteit. Hiermee levert Bouwinvest een bijdrage aan de CO2
reductie in Rotterdam. Dit betreft een aanpak van ca. 360 woningen, ca 15.700 m2
winkeloppervlak en ca. 57.900 m2 kantooroppervlak.
Welke partijen doen mee
Bouwinvest en gemeente Rotterdam
Wat is het tijdspad?
Meerjarige planning tot 2045 om gehele bezit duurzaam en aardgasvrij te maken.
Gemeente beschikt over meerjarige uitvoeringsplan op hoofdlijnen.
Elk jaar wordt een update gemaakt en besproken.
Wat is er nodig?
Afstemming met gemeente inzake warmtenet c.q. alternatieve bronnen.
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Klimaatdeal Gebouwde Omgeving

Omgeving

Naam klimaatdeal
Havensteder aardgasvrij en duurzaam
Wat houdt de klimaatdeal in?
Havensteder werkt al geruime tijd aan de verduurzamingsopgave van haar bezit in
verschillende steden, zo ook in Rotterdam.
Er zijn reeds afspraken gemaakt over de verduurzaming van het bezit (isolatie van de
“schil”) met als doel een lager energieverbruik en daarmee minder CO2 uitstoot. Deze
afspraken worden elke twee jaar geactualiseerd in het kader van de prestatieafspraken.
In het Rotterdamse Klimaat Akkoord 2019 ligt de focus op het aardgasvrij maken van het
bezit tot 2030.
Deze klimaatdeal bevat de afspraken en intenties die Havensteder heeft met betrekking tot
het aardgasvrij maken en het verlagen van de CO2-uitstoot van het bezit evenals haar
ambities op onderwerpen als klimaatadaptatie, circulariteit, schone energie en mobiliteit.
Havensteder geeft aan op de volgende manieren bij te dragen aan het aardgasvrij maken
van Rotterdam:
A. Havensteder heeft de intentie om in de wijk Bospolder-Tussendijken een deel van
haar bezit, circa 1500 woningen, aardgasvrij te maken. Havensteder onderzoekt de
mogelijkheden om te kunnen aansluiten op het stadsverwarmingsnet. Resultaten
van het onderzoek worden verwacht in 2020.
B. Havensteder heeft de intentie om in haar portefeuille tot aan 2025, 813 woningen
van het gas af te halen door renovatie/ sloop van woningen.
Naast het aardgasvrij maken van haar bezit heeft Havensteder de volgende ambities:
C. Extra inzet op extra isoleren van haar woningen, Het isoleren van woningen
bevordert het comfort voor de bewoners en beperkt de energievraag in Rotterdam
en dus de CO2 uitstoot. Het is daarmee de belangrijkste eerste stap in de
energietransitie.
D. Extra inzet klimaatadaptieve maatregelen (bedrag bekend), voor de komende 4 jaar
voor souterrain herstel, klimaatadaptief herinrichten binnentuinen en waterbergende
maatregelen op daken.
E. Extra inzet circulair bouwen en beheren , namelijk onderzoeken we de
mogelijkheden van hergebruik van materialen in het onderhoud en een pilot van 36
nieuwbouwwoningen in de pilot Hartenruststraat (oude noorden).
Wat gaan we bereiken?
Havensteder heeft de intentie om ruim 2300 woningen aardgasvrij te maken. Het levert
daarmee een bijdrage aan de CO2 reductie in Rotterdam.
Welke partijen doen mee
1. Havensteder (trekker)
2. Gemeente
3. Energiebedrijf Eneco
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Wat is het tijdspad?
In deze collegeperiode worden de verschillende onderdelen verder uitgewerkt, vastgelegd
en/of uitgevoerd.
Wat is er nodig?
De geplande activiteiten worden opgenomen in de meerjarige investeringsbegroting van
Havensteder.
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Omgeving

Naam klimaatdeal
Woningbouwvereniging Hoek van Holland aardgasvrij en duurzaam
Wat houdt de klimaatdeal in?
Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WHV) werkt al geruime tijd aan de
verduurzamingsopgave van haar bezit.
WHV heeft aangegeven dat zij haar bezit op termijn aardgasvrij wil maken. Met de
gemeente Rotterdam is afgesproken een gezamenlijk onderzoek te doen naar
mogelijkheden van een warmtenet of andere duurzame bronnen.
Hierin wordt meegenomen of er andere vastgoedeigenaren willen en kunnen aansluiten met
als doel lagere kosten en lasten. (Periode 2020-2025)
Wat gaan we bereiken?
WHV heeft de intentie haar bezit op termijn aardgasvrij te maken en levert daarmee een
bijdrage aan de CO2 reductie in Rotterdam.
Welke partijen doen mee
1. WHV (trekker)
2. Gemeente
Wat is het tijdspad?
In deze collegeperiode wordt de afspraak verder uitgewerkt en vastgelegd.
Wat is er nodig?
De geplande activiteiten worden opgenomen in de meerjarige investeringsbegroting van
WHV.
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Klimaatdeal Gebouwde Omgeving

Naam klimaatdeal
Toolbox makelaars verduurzamen bij mutatie
Wat houdt de klimaatdeal in?
Een kopgroep van drie NVM makelaars (Spindler Makelaardij, Comfort Makelaardij en Thijs
Meijer Makelaardij) heeft samen met de klimaattafel gebouwde omgeving en de afdeling
duurzaam een toolbox voor makelaars ontwikkeld.
Doel van de toolbox is om makelaars op heel heldere, eenvoudige en goedkope wijze informatie,
mogelijkheden en kansen over duurzaamheid en aardgasvrij te laten zien aan klanten en
daarmee de energietransitie te stimuleren op de natuurlijke momenten. Zowel bij aankoop als
verkoop dus.
Wat gaan we bereiken?
Dit project heeft veel potentie om grootschalig te worden, de kopgroep heeft immers rechtstreeks
toegang tot alle NVM makelaars (eerste presentatie van de toolbox aan NVM makelaars op 11
november 2019). Het aantal (toekomstige) eigenaar-bewoners van Rotterdam dat daardoor met
de energietransitie in aanraking komt kan dus heel erg groot zijn. Het draagt bij aan bekendheid
van de klimaatdoelen van Rotterdam en vergroot de kans dat eigenaar-bewoners duurzame
en/of aardgasvrije keuzes maken.
Wie is de trekker?
Vanuit makelaars:
Spindler Makelaardij
Comfort Makelaardij
Thijs Meijer Makelaardij
Welke partijen doen mee en wat brengen ze in?
1. Kopgroep NVM makelaars brengt de toolbox en het bekend maken van de toolbox in
2. Gemeente Rotterdam, afdeling duurzaamheid brengt inhoudelijke informatie in
Wat is het tijdspad?
11 november start de campagne om bekendheid voor de toolbox bij NVM makelaars te creëren.
Gebruik van de toolbox door de kopgroep is al gestart. Ontwikkeling van de toolbox is
doorlopend. Het doel is om binnen een jaar 75% van de NVM makelaars gebruik te laten maken
van de tooolbox.
Wat is er nodig?
Informatie vanuit de gemeente Rotterdam. Contacten vanuit de gemeente Rotterdam met
andere ingangen.
Daarnaast zal beperkt tijd vanuit de gemeente Rotterdam voor afstemming met en inhoudelijke
ondersteuning van de kopgroep mogelijk zijn.
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Omgeving

Naam klimaatdeal
Manhave aardgasvrij en duurzaam
Wat houdt de klimaatdeal in?
Manhave is meer dan 130 jaar eigenaar/beheerder en ontwikkelaar van woningen, winkels
en kantoren en is gevestigd in Rotterdam. De meeste woningen, winkels en kantoren
bevinden zich rondom de Kruiskade. Manhave streeft naar klimaatneutraal bezit in 2030.
Manhave geeft aan op de volgende manieren bij te dragen aan duurzamer Rotterdam.
A. Een onderzoek naar het aardgasvrij maken van haar bezit in het centrum van
Rotterdam in samenwerking met andere vastgoedeigenaren in dit gebied (20202022). Dit onderzoek en andere duurzaamheid onderwerpen worden besproken met
diverse vastgoedeigenaren in het gebied (7 Square Endeavour).
B. Het verduurzamen (schilisolatie) van haar bezit conform planning van Manhave
(2020-2030)
C. Herstructurering van het gebouw aan de Kruiskade naar een duurzaam Boetiek
Hotel met een daktuin voor het publiek toegankelijk, gereed medio 2023.
Naast het aardgasvrij maken en verduurzamen van haar bezit heeft Manhave de volgende
plannen:
D. Een waterbergingsplan voor het gebied in het kader van klimaatadaptieve
maatregelen, te denken valt hierbij aan geen hemelwater uit het gebied via het
gemengde rioolstelsel, wateroverlast wordt in het gebied voorkomen, schoon water,
moet schoon blijven.
E. Een onderzoek naar het plaatsen van zonnepanelen op het dak van o.a. het City
House (2020).
Wat gaan we bereiken?
Manhave heeft de intentie om in totaal circa 230 eenheden (woningen/winkels/kantoren) te
verduurzamen en aardgasvrij te maken. Manhave levert hiermee een bijdrage aan de CO2
reductie in Rotterdam.
Welke partijen doen mee
1. Manhave (trekker)
2. Gemeente
Wat is het tijdspad?
In deze collegeperiode worden de verschillende onderdelen verder uitgewerkt en
vastgelegd.
Wat is er nodig?
De geplande activiteiten worden opgenomen in de meerjarige investeringsagenda van
Manhave.
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Omgeving

Naam klimaatdeal
Onze Woning aardgasvrij en duurzaam
Wat houdt de klimaatdeal in?
Onze Woning is een relatief kleine woningbouwvereniging met circa 1350 woningen in de
wijk 110-morgen in Hillegersberg/Schiebroek in Rotterdam.
Er zijn reeds afspraken gemaakt over de verduurzaming van het bezit (isolatie van de
“schil”) met als doel een lager energieverbruik en daarmee minder CO2 uitstoot. Deze
afspraken worden elke twee jaar geactualiseerd in het kader van de prestatieafspraken.
In het Rotterdamse Klimaat Akkoord 2019 ligt de focus op het aardgasvrij maken van het
bezit tot 2030.
Onze Woning heeft aangegeven dat zij haar bezit extra wil verduurzamen en aardgasvrij wil
maken. Met de gemeente Rotterdam is afgesproken een gezamenlijk onderzoek te doen
naar mogelijkheden naar aansluiting op stadsverwarmings cq andere duurzame bronnen en
eventueel aan te sluiten bij andere onderzoeken en initiatieven in dit gebied met als doel
lagere kosten en lasten.
Wat gaan we bereiken?
Onze Woning heeft de intentie om circa 1350 woningen aardgasvrij te maken en levert
daarmee een bijdrage aan de CO2 reductie in Rotterdam.
Welke partijen doen mee
1. Onze Woning (trekker)
2. Gemeente
Wat is het tijdspad?
In deze collegeperiode wordt de afspraak verder uitgewerkt en vastgelegd.
Wat is er nodig?
De geplande activiteiten worden opgenomen in de meerjarige investeringsbegroting van
Onze Woning. Onze Woning heeft aangegeven dat zij onderzoek doen naar samenwerking
met andere corporatie c.q. een fusieproces in verband met de realisatie van de ambities en
het vergroten van de financiële mogelijkheden.
Onze Woning wordt actief op de hoogte gehouden door de gemeente van relevante
ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming.
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Participatieplatform
Wat houdt de klimaatdeal in?
De klimaattafel gebouwde omgeving heeft in gesprek met een twintigtal initiatiefnemers
gesproken over Rotterdamse “regels’ om initiatieven in de energietransitie te stimuleren.
Hier kwam onder andere uit dat er een (digitaal) participatieplatform zou moeten komen. Een
digitale plek voor uitwisseling van informatie, tips en kennis op het gebied van de
energietransitie. De gemeente Rotterdam heeft aangegeven dit op te pakken en een dergelijk
platform te gaan ontwikkelen. E.e.a. in verder overleg met (een kopgroep van) de betrokken
initiatiefnemers.
Wat gaan we bereiken?
Meer kansrijke uitvoering van initiatieven op bijvoorbeeld het gebied van verduurzaming, schone
energie, circulariteit en werkgelegenheid in de energietransitie waardoor deze transitie versneld
en opgeschaald kan worden.
Wie is de trekker?
Gemeente Rotterdam, Afdeling Duurzaamheid
Welke partijen doen mee en wat brengen ze in?
1. Klusbedrijf 2RH
2. Milieudefensie
3. Burgerpanel Rotterdam
4. Archiklas
5. Werkgroep Duurzaam Mooi Mooi Middelland
6. Wijkenergie Werkt
7. Alex Energie
8. Specht in de Stad
9. Breytner
10. De transformator
11. Aktiegroep Oude Westen
Deze partijen zullen input leveren voor de verdere specificaties van het platform en een bijdrage
leveren aan de functionaliteit van informatie en kennis delen door deel te nemen aan het
platform wanneer het operationeel is.
Wat is het tijdspad?
Oplevering verwacht derde kwartaal 2020.
Wat is er nodig?
Kosten en menskracht is vanuit reguliere financiële dekking voor participatie geregeld. Overige
zaken zijn in het plan van aanpak verder uitgewerkt.
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Naam klimaatdeal
Ressort Wonen aardgasvrij en duurzaam
Wat houdt de klimaatdeal in?
Ressort Wonen werkt al geruime tijd aan de verduurzamingsopgave van haar bezit in
Rozenburg Rotterdam.
Er zijn reeds afspraken gemaakt over de verduurzaming van het bezit (isolatie van de
“schil”) met als doel een lager energieverbruik en daarmee minder CO2 uitstoot. Deze
afspraken worden elke twee jaar geactualiseerd in het kader van de prestatieafspraken.
In het Rotterdamse Klimaat Akkoord 2019 ligt de focus op het aardgasvrij maken van het
bezit tot 2030.
Deze klimaatdeal bevat de afspraken en intenties die Ressort Wonen heeft met betrekking
tot het aardgasvrij maken van het bezit evenals haar ambities op schone energie..
Ressort Wonen geeft aan op de volgende manieren bij te dragen aan het aardgasvrij maken
van Rotterdam:
A. Het gefaseerd aansluiten van haar bezit in Rozenburg op het warmtenet voor
ruimteverwarming en dit zo mogelijk uitbreiden naar warm tapwater-voorziening.
B. In fase 1 zijn er 488 woningen van Ressort Wonen en 290 woningen in VvE bezit, in
totaal 778 (Van de 290* VvE zijn 163 woningen in RW bezit en 127 woningen
particulier bezit. Daarna 1707 huurwoningen van Ressort Wonen voor de volgende
fases (tot 2030)
C. Het begeleiden van het aanpalende particuliere bezit in VVE’s om deze in dezelfde
tijdsperiode aardgasvrij te maken. Momenteel zijn circa 290 woningen in VVE’s
betrokken. Dit zijn 290 woningen in totaal waarvan 163 woningen RW bezit.
D. Het als proef, doorlopend in 2020, bij mutatie aardgasvrij maken van het koken. Dit
betreft naar verwachting in 2020 zo’n 140 woningen.
Naast het aardgasvrij maken van haar bezit heeft Ressort Wonen de volgende ambities en
plannen
E. Bij de aanpak van de woningschil in 2020 250 grondgebonden woningen voorzien
van zonnepanelen en naar verwachting 180 van die woningen voorzien van
zonneboilers voor warm tapwater-voorziening..
F. Meerdere appartementencomplexen voorzien van zonnepanelen.
Wat gaan we bereiken?
Ressort Wonen heeft de intentie om in totaal circa 2300.woningen aardgasvrij te maken en
levert daarmee een bijdrage aan de CO2 reductie in Rotterdam.
Welke partijen doen mee
1. Ressort Wonen (trekker)
2. Gemeente
3. Energiebedrijven
4. VVE’s
Wat is het tijdspad?
25

In deze collegeperiode worden de verschillende onderdelen verder uitgewerkt, vastgelegd
en/of uitgevoerd.
Wat is er nodig?
De geplande activiteiten worden opgenomen in de meerjarige investeringsbegroting van
Ressort Wonen.
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Vesteda aardgasvrij Prinsenland/lage Land
Wat houdt de klimaatdeal in?
Vesteda is een institutionele belegger die als vastgoedeigenaar huurwoningen in het midden en
hoger segment heeft. Wat Vesteda uniek maakt is dat zij ook zelf het beheer doen. Het
Rotterdamse vastgoed dat in bezit is van Vesteda is al grotendeels aangesloten op restwarmte
via stadsverwarming. Voor het bezit dat nog op aardgas is aangesloten is gekeken naar de
gebiedsaanpak en de overlap daarin.
De klimaatdeal houdt in dat Vesteda aangeeft de intentie te hebben het bezit in Prinsenland en
Lage Land in de eerste tranche van de gebiedsaanpak mee te laten gaan in de overstap op
stadsverwarming. Het betreft 156 eenheden.
Wat gaan we bereiken?
Reductie van CO2 door de aardgasaansluiting te beëindigen en over te stappen op aansluiting op
restwarmte via stadsverwarming.
Wie is de trekker?
Vesteda: Patrick Burger
Welke partijen doen mee en wat brengen ze in?
1. Vesteda – 156 eenheden in Prinsenland/Lage Land
2. Gemeente Rotterdam - Gebiedsaanpak
Wat is het tijdspad?
De beoogde start van de gebiedsaanpak Prinseland/Lage Land is 2020 of 2021. Dit is
afhankelijk van de nog vast te stellen wanneerkaart.
Wat is er nodig?
Opname van het aardgasvrij maken in de begroting van Vesteda voor het jaar waarin de
gebiedsaanpak wordt uitgevoerd. Vesteda zal de financiële haalbaarheid hiervan op korte
termijn verder toetsen.
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Naam klimaatdeal
Woonbron aardgasvrij en duurzaam
Wat houdt de klimaatdeal in?
Woonbron werkt al geruime tijd aan de verduurzamingsopgave van haar bezit in
verschillende steden, zo ook in Rotterdam.
[Er zijn reeds afspraken gemaakt over de verduurzaming van het bezit (isolatie van de
“schil”) met als doel een lager energieverbruik en daarmee minder CO2 uitstoot. Deze
afspraken worden elke twee jaar geactualiseerd in het kader van de prestatieafspraken.
In het Rotterdamse Klimaat Akkoord 2019 ligt de focus op het aardgasvrij maken van het
bezit tot 2030.]
Deze klimaatdeal bevat de afspraken en intenties die Woonbron heeft met betrekking tot het
aardgasvrij maken van het bezit evenals haar ambities op onderwerpen als
klimaatadaptatie, circulariteit en schone energie.
Woonbron geeft aan op de volgende manieren bij te dragen aan het aardgasvrij maken van
Rotterdam:
A. Uitvoering te geven aan de getekende overeenkomst om circa 1950 woningen in
IJsselmonde aardgasvrij te maken. (2019 tot 2025).
B. Te onderzoeken hoe circa 350 woningen in de wijk Hoogvliet aardgasvrij kunnen
worden gemaakt door aan te sluiten op het stadsverwarmingsnet (2021-2023).
C. Door in verschillende projecten circa 300 woningen aardgasvrij te maken (voor
2030). Als vervolg op de ruim 500 woningen die al vanaf 1-1-2018 zijn gestart.
Naast het aardgasvrij maken van haar bezit heeft Woonbron de volgende ambities:
D. Extra inzet klimaatadaptieve maatregelen. Woonbron is met de gemeente in
gesprek over mogelijke klimaatadaptieve maatregelen gekoppeld aan haar
onderhoud. Er wordt door Woonbron op dit moment op kleine schaal in Heijplaat
geëxperimenteerd met groen in (gemeenschappelijke) tuinen. Eventuele resultaten
van deze verkennende gesprekken en de pilots gebruikt Woonbron voor
visievorming over Klimaatadaptatie voor de komende jaren. Met als doel om
gezamenlijk met de gemeente te komen tot concrete maatregelen op het gebied van
toevoeging van groen, water, gegevensuitwisseling, stimuleringsbijdragen, e.d.
E. Zonnepanelen: Woonbron biedt individuele klanten de mogelijkheid om
zonnepanelen af te nemen en doet jaarlijks aan groepen klanten een aanbod.
Daarnaast wordt ingezet op het gaan benutten van de gemeenschappelijke daken
die nog niet van zonnepanelen zijn voorzien.
F. Circulariteit: Woonbron past bij het slopen van woningen te allen tijde de principes
van circulair slopen toe en onderzoekt de toepassingsmogelijkheid van circulaire
principes in andere fases van het bouwproces.
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Wat gaan we bereiken?
Woonbron heeft de intentie om voor 2030 circa 3100 woningen aardgasvrij te maken en
levert daarmee een bijdrage aan de CO2 reductie in Rotterdam.
Welke partijen doen mee
1. Woonbron (trekker)
2. Gemeente
3. Energiebedrijven
4. Bewoners en VvE’s
Wat is het tijdspad?
In deze collegeperiode worden de verschillende onderdelen verder uitgewerkt, vastgelegd
en/of uitgevoerd.
Wat is er nodig?
De geplande activiteiten worden opgenomen in de meerjarige investeringsbegroting van
Woonbron en voor zover van toepassing bij de andere betrokken partijen. De gemeente, de
bewoners en (in enkele gebouwen) de VvE’s zijn essentiële partner om tot succes te komen
op de verschillende thema’s.
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Naam klimaatdeal
Woonstad Rotterdam aardgasvrij, duurzaam en circulair
Wat houdt de klimaatdeal in?
Woonstad Rotterdam werkt al geruime tijd aan de verduurzamingsopgave van haar bezit in
Rotterdam. Woonstad Rotterdam heeft verduurzaming en aardgasvrij maken van hun bezit
verankerd in hun bedrijfsprocessen en is daarmee een van de koplopers.
Er zijn reeds afspraken gemaakt over de verduurzaming van het bezit (isolatie van de
“schil”) met als doel een lager energieverbruik en daarmee minder CO2 uitstoot. Deze
afspraken worden elke twee jaar geactualiseerd in het kader van de prestatieafspraken.
In het Rotterdamse Klimaat Akkoord 2019 ligt de focus op het aardgasvrij maken van het
bezit tot 2030.
Deze klimaatdeal bevat de afspraken en intenties die Woonstad heeft met betrekking tot het
aardgasvrij maken van het bezit evenals haar ambities op onderwerpen als
klimaatadaptatie, circulariteit, schone energie en mobiliteit.
Woonstad geeft aan op de volgende manieren bij te dragen aan het aardgasvrij maken van
Rotterdam:
A. Via de gebiedsaanpakken:
● In de wijk Pendrecht resp. 550 (getekende overeenkomst voor fase 1) en 200 (fase
2) woningen van het gas halen en aansluiten op het warmtenet. Dit worden er
mogelijk meer, afhankelijk van de gebiedsdeal (Periode 2018-2030);
● In het Schutterskwartier (Crooswijk) ca. 150 woningen aardgasvrij te maken en aan
te sluiten op het warmtenet (2019-2022);
● In de wijk Prinsenland (Alexander) zijn/worden ca 1100 woningen gerenoveerd en
aardgasvrij gemaakt en aangesloten op het warmtenet (2016-2022). In een
volgende fase is de ambitie om 450 woningen aardgas vrij te maken en aan te
sluiten op het warmtenet (na 2022);
● In de wijk Overschie wordt met de gemeente onderzocht of ca 360 woningen
aardgasvrij kunnen worden gemaakt als de woningen worden gerenoveerd (2022);
● In Oud Charlois wordt onderzocht of resp. 250 (fase 1) en daarna 220 (fase 2)
woningen aardgasvrij kunnen worden gemaakt tijdens een renovatie. (2020-2030);
● In de wijk Ommoord 300 woningen opknappen en aardgasvrij maken (2022-2030).
B. In een wijk op Zuid wil Woonstad ca 2250 woningen opknappen, verduurzamen en
van het gas afhalen in een nieuwe aanpak waarbij standaardisatie en opschaling
centraal staat. ( 2020-2030).
C. Woonstad voorziet dat ruim 1400 woningen in verschillende “losse” projecten
worden opgeknapt, verduurzaamt en aardgasvrij gemaakt. (na 2025).
Naast het aardgasvrij maken van haar bezit heeft Woonstad de volgende ambities:
D. Onderzoeken van klimaatadaptieve maatregelen bij een selectie van projecten in
het onderhoud aan dak/ buitenruimte en bij renovatie- en nieuwbouw opgaven in
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wijken waar de urgentie het hoogst is. Gebaseerd op de klimaatrisico’s door hevige
regenval, grondwater en bodemdaling komen onder andere de wijken Oude
Noorden en Bloemhof als prioritaire gebieden naar voren. Hittestress in het
Rotterdamse overal wel een thema, waardoor de prioritering daar gemaakt is op
vastgoedtype en doelgroep, zoals seniorencomplexen.
E. Ook inzet om de energievraag te verduurzamen, namelijk installatie van
zonnepanelen, haalbaarheidsstudie grootschalige opwek in het kader van RNE in
Prinsenland, LED verlichting in nagenoeg de gehele vastgoedvoorraad (2022), en
inzet op elektrisch koken en isolatie bij logische mutatiemomenten.
F. Experimenteren met een selectie van circulaire innovatieprojecten bij onderhoud,
renovatie en nieuwbouw, zoals de herontwikkelingsopgave Oost-Sidelinge in
Overschie. Innovatie aanpak betekent leren door te doen met ketenpartners,
verschillende circulaire mogelijkheden verkennen met als doel het verlagen van de
ecologische voetafdruk en zoveel mogelijk te sturen op schaalbare en betaalbare
oplossingen.
G. Meewerken aan mobiliteit; namelijk verkennen van een pilot rondom deelmobiliteit
en duurzaam energiegebruik rondom één van onze complexen (dit is één van de
klimaatdeals aan de tafel mobiliteit).
Wat gaan we bereiken?
Woonstad heeft de intentie om in de periode tot 2030 circa 8000 woningen aardgasvrij te
maken en levert daarmee een substantiële bijdrage aan de CO2 reductie in Rotterdam.
Welke partijen doen mee
1. Woonstad (trekker) en haar bewoners
2. Gemeente
3. Energiebedrijven
Wat is het tijdspad?
In deze collegeperiode worden de verschillende onderdelen verder uitgewerkt, vastgelegd
en/of uitgevoerd.
Wat is er nodig?
● Het aardgasvrij maken van de ca. 8000 woningen wordt opgenomen in de
meerjarige investeringsbegroting van Woonstad.
● Heldere regie op de gebiedsaanpakken door de gemeente. Vaststellen van de
wanneerkaart / RES met een duidelijke focus en fasering van aanpakken in
Rotterdam door gemeente Rotterdam in samenwerking met o.a. woningcorporaties
en energiebedrijven.
● Doorontwikkeling gebiedsaanpakken door gemeente en woningcorporaties naar
een nieuwe fase en daarbij uitbreiden van het (publiek) instrumentarium,
waaronder:
1. Tijdelijke lokale transitieoplossingen om gebieden aan te krijgen
2. Verdere standaardisatie van proces, condities en techniek (o.a.
uitvoering) om versnelling te realiseren.
● (Financiële) ondersteuning vanuit het Rijk en de Gemeente Rotterdam bij
transitieoplossingen met een groot risicoprofiel.
● Tijdelijke lokale transitieoplossingen om gebieden aan te krijgen en voor te bereiden
op de definitieve warmteoplossing, met daarbij inspanning van de gemeente om dit
mogelijk te maken ook als het niet past binnen de huidige wet- en regelgeving.
● Zorgdragen dat de ambities uit het klimaatakkoord door de betrokken partijen ook
worden ondersteund op uitvoeringsniveau, en daar genoeg kennis en draagvlak is.
31

32

33

34

De klimaattafel Gebouwde Omgeving voerde onder andere gesprekken met:

Aafje

Milieudefensie

Actiegroep Oude Westen

NPRZ

AIR Rotterdam

NVM ZHZ

Amvest

Onze Woning

Archiklas

Rabobank

Bedrijventerrein Schiebroek

Ressort Wonen

BIQ architecten

Rotterdam Circulair (gemeente Rotterdam)

Blijstroom

Rotterdams Milieu Centrum

Bouwend NL

SOR

Bouwinvest

Specht in de stad

Breytner transport

Spindler makelaardij

Burgerpanel Rotterdam

Stebru

Comfort Makelaardij

Stedin

Deltametropool

Studio Vermeulen

Dura Vermeer

Thijs Meijer Makelaardij

Dutch Green Building Counsil

Transformator

Eneco

Urban Department Store

ENGIE

Vattenfall

Frame vastgoed

Verstegen

Gemeente Rotterdam

Vesteda

Green Business Club Alexander

VVEOIO

Havensteder

Werkgroep Duurzaam Mooi Mooi Middelland

Hoog Zestienhoven

Wijkenergie Werkt

IABR

Woningbouwvereniging Hoek van Holland

Klimaatoproep Rotterdam

Woonbron

Klusbedrijf 2RH

Wooncompas

Laurens Wonen

Woonstad Rotterdam

Manhave

35

