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Samenvatting
De tafel Haven en industrie laat een positieve voortgang zien in 2021. De sfeer
is onverminderd constructief en open, de opkomst is hoog en de deelnemers
waarderen de klimaattafel. Naast de projecten die werden opgezet door
het bedrijfsleven heeft de tafel zich het afgelopen jaar gericht op de Cluster
Energie Strategie en het Versnellingshuis. Het Versnellingshuis heeft in 2021
formeel vorm gekregen en er zijn verschillende projecten verder geholpen in
hun transitie-ambities, zoals een biobrandstoffenfabriek en een projecten om
waterstof te importeren. Het projectenportfolio van de tafel is voldoende om de
doelstelling van 55% CO2 reductie in 20301 te behalen. Belangrijke voorwaarde
hierbij is versnelling van het overheidsbeleid dat deze projecten ondersteunt,
hierdoor blijven investeringen achter. Daarom zal in 2022 vooral nagedacht
worden hoe de gezamenlijke lobby vanuit de tafel krachtiger neergezet kan
worden.
De voortgang van de bestaande klimaatdeals van de tafel Gebouwde omgeving
goed. Wel lopen corporaties tegen een aantal belemmeringen aan bij de
uitvoering van de deals voor wat betreft de aardgasvrij-doelen. Bij de gesprekken
over de beoogde nieuwe klimaatdeals zijn veel gesprekken gevoerd met
nieuwe doelgroepen. Zoals sociale partijen inzake de deal met betrekking tot
energiearmoede en bijvoorbeeld NPRZ en STO over de verzonning van scholen.
Daarnaast is in 2021 besloten om intensiever te gaan samenwerken met de tafel
Schone energie en is ervoor gekozen om in 2022 gezamenlijk met deze tafel
te focussen op drie type klimaatdeals deals: doelgroep deals, themadeals en
gebiedsgerichte deals.
Bij de tafel Schone energie is in 2021 naast uitvoering van de bestaande
deals gewerkt aan nieuwe samenwerkingen: kleine comités binnen de tafel
en, zoals eerder genoemd, de intensivering van de samenwerking tussen de
tafels Schone energie en Gebouwde omgeving. Een aantal kleine comités is

in het leven geroepen om per thema op zoek te gaan naar mogelijkheden voor
grotere potentie en mogelijk versnelling. Zo is er door experts gewerkt aan het
in kaart brengen van de belemmeringen en kansen op het gebied van een vijftal
onderwerpen: 1) zon op BRZO-bedrijfsdaken 2) Solar Carports 3) Repowering
wind 4) energieopwek en- armoede en 5) zon op bedrijfsdaken.
Bij de tafel Mobiliteit is in 2021 hard gewerkt aan het uitvoeren van bestaande
klimaatdeals, de deals uit 2019 zijn grotendeels afgerond en de niet afgeronde
deals krijgen een vervolg in de lopende aanpak. Daarnaast was het hoogtepunt
van 2021 de lancering van de klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit. Inmiddels
zijn 30 bedrijven met ieder meer dan 250 medewerkers aangehaakt bij de
klimaatalliantie. Als lid onderschrijven en ondertekenen zij de intentieverklaring
Duurzame Mobiliteit waarbij zij zich inzetten voor de verduurzaming van hun
(personen)mobiliteit. In 2022 zal de tafel zich naast personenmobiliteit ook meer
gaan richten op mobiele werktuigen en havenlogistiek.
De tafel Consumptie heeft al mooie stappen gezet met de verduurzaming van
het kernwinkelgebied en de kansen die daar liggen bij structureel duurzamer
aanbod van consumptiegoederen. Zo is in samenwerking met de Urban
Development Store (UDS) actief gekeken naar duurzaam winkelaanbod in het
kernwinkelgebied. Daarnaast is het afgelopen jaar ook een nieuwe deal rondom
textiel opgestart waarin met marktpartijen en spelers in de keten wordt gekeken
naar de kansen voor hoogwaardige recycling van textiel in de regio. Vanaf
2022 zal de tafel Consumptie zich explicieter gaan richten op de doelstelling:
terugdringen van ons primair grondstoffengebruik in de stad (aanvullend op
de CO2 doelstellingen). Daarmee wordt de tafel Consumptie in 2022 dan ook
officieel omgevormd tot de tafel Circulair.

In de zomer van 2021 is door de Europese Commissie overeenstemming bereikt over een nieuwe
Europese klimaatwet, waarin wordt vastgelegd dat de Europese Unie in 2050 klimaatneutraal is en dat dit
onder andere bereikt wordt via een tussendoel van 55% emissiereductie in 2030 ten opzichte van 1990.
In 2021 hebben alle klimaattafels van het Rotterdams klimaatakkoord verkend wat er nodig is om bij te
dragen aan deze verhoogde doelstelling vanuit de EU.
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Voortgang van de
klimaattafel Haven en
industrie in 2021
20 januari 2022

Inleiding
De klimaattafel Haven en industrie heeft de ambitie van de Rotterdamse
haven de duurzaamste haven van de wereld te maken, in 2030 55% CO2reductie te behalen en in 2050 klimaatneutraal te zijn. De tafel is breed
samengesteld. Deelnemers zijn onder meer Havenbedrijf Rotterdam, provincie
Zuid-Holland, gemeente Rotterdam, bedrijven van het Haven Industrieel
Complex, energie (infra)bedrijven, de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland
en kennisinstellingen. De partijen die deelnemen aan de tafel werken samen
aan een aantal klimaatdeals. Binnen de klimaatdeals worden projecten in
ontwikkeling gebracht en worden randvoorwaarden in beeld gebracht voor
succesvolle realisatie.
De klimaatdeals richten zich op de nieuwe economie, waarbij het Cluster
Rotterdam een belangrijke rol als producent van onze basischemicaliën en een
spilfunctie in het transport van onze goederen vervult. De thema’s zijn als volgt:
• Waterstof
• Elektrificatie
• Warmte
• Circulair
• Arbeidsmarkt
• Investeringsagenda
• Versnelling van projecten door het Versnellingshuis

Terugblik

tafel zich het afgelopen jaar gericht op twee focusgebieden: (1) de Cluster
Energie Strategie en (2) het Versnellingshuis. De Cluster Energie Strategie
(CES) brengt de infrastructuur in kaart die in het havengebied nodig is om
de energietransitie te kunnen faciliteren. In de CES zijn zes sleutelprojecten
benoemd die zijn ingebracht in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie
en Klimaat waar infrastructuurprojecten van nationaal belang geprioriteerd
worden. Het Versnellingshuis heeft in 2021 formeel vorm gekregen en er zijn
verschillende projecten verder geholpen in hun transitie-ambities, zoals een
biobrandstoffenfabriek en een paar projecten om waterstof te importeren.
Momenteel wordt gewerkt aan het meer bekend maken van het Versnellingshuis
bij bedrijven in de regio.
De klimaattafel functioneert inmiddels als aanspreekpunt voor de industrie
en haven vanuit het landelijke uitvoeringsoverleg klimaatakkoord. Daarom
zijn ook vertegenwoordigers van Moerdijk aangesloten. De tafel kreeg
bovendien landelijk positieve aandacht doordat de voorzitter werd benoemd tot
Changemaker van de week (Change.inc).
De klimaatdeals waar in 2019 mee is gestart lopen allemaal nog en binnen de
deals worden concrete projecten gestart.
In de zomer van 2021 is door de Europese Commissie overeenstemming
bereikt over een nieuwe Europese klimaatwet, waarin wordt vastgelegd dat de
Europese Unie in 2050 klimaatneutraal is en dat dit onder andere bereikt wordt
via een tussendoel van 55% emissiereductie in 2030 ten opzichte van 1990. De
aangescherpte doelstelling zal implicaties hebben voor het projectenportfolio
van de energietransitie in het Havenindustrieel complex van Rotterdam,
de snelheid waarmee deze projecten uitgevoerd (moeten) worden en de
randvoorwaarden die nodig zijn vanuit Rijk en EU. Om inzichtelijk te krijgen
wat het Fit for 55 pakket betekent voor de uitvoering van de doelstellingen
van de tafel Haven & Industrie is er een QuickScan gemaakt door Clingendael
International Energy Programme (CIEP).

De COVID-19 pandemie beperkte de mogelijkheden elkaar fysiek te treffen het
afgelopen jaar, desondanks is de klimaattafel Haven en industrie in dezelfde
frequentie online bij elkaar gekomen. De sfeer is onverminderd constructief
en open, de opkomst is hoog en de deelnemers waarderen de inzet van de
klimaattafel. Dat laatste blijkt uit een korte evaluatie die is gemaakt langs
een selectie van tafelgenoten. Daaruit kwam onder meer naar voren dat de
deelnemers (1) de tafel zeer nuttig vinden om kennis en informatie uit te wisselen
en acties af te stemmen, (2) waardering hebben voor uit de tafel voortvloeiende
instrumenten zoals het Versnellingshuis en (3) het goed vinden dat er ook
gezamenlijke lobby-acties op worden gezet.

Vooruitblik

Naast de projecten die werden opgezet door het bedrijfsleven heeft de

Uit de CIEP-analyse bleek dat de projecten portfolio voldoende is om de
doelstelling van 55% CO2 reductie in 2030 te behalen. Belangrijke voorwaarde
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hierbij is de versnelling van het overheidsbeleid dat deze projecten ondersteunt.
Hierdoor blijven investeringen achter. Daarom zal, eveneens puttend uit de
eerder genoemde evaluatieronde die langs enkele leden van de klimaattafel is
gemaakt, in 2022 vooral nagedacht worden hoe de gezamenlijke lobby vanuit
de tafel krachtiger neergezet kan worden. Uit de Fit for 55 analyse blijkt dat
de volgende struikelblokken de projecten belemmeren en om overheidsbeleid
vragen:

projecten in de een vroege fase van opschaling (onder andere hernieuwbaar
gas en waterstof) en er komen middelen beschikbaar voor duurzame energie
infrastructuur. Daarnaast wordt invulling gegeven aan allerlei randvoorwaarden
zoals het opleiden van mensen en het verkorten van procedures voor de aanleg
van infrastructuur. Vanuit het cluster is het nu zaak de propositie zo op te bouwen
dat een ‘fair share’ van deze middelen in Rotterdam landt. De klimaattafel kan en
wil daar een belangrijke rol in spelen.

Struikelblokken bij realisatie van projecten

Vanuit het cluster zijn hier ook veel concrete acties en interesse voor beschikbaar.
De sleutelprojecten uit de CES zullen de komende tijd verder in uitvoering
worden gebracht. Hiermee is de basis voor de energietransitie in de industrie
gelegd en worden verschillende projecten bij bedrijven gesteund richting
de realisatie. Er worden door verschillende bedrijven Funding Gap Analyses
(FID’s) voorbereid om waterstoffabrieken in de Rotterdamse haven te gaan
realiseren, elektrificatie door te voeren in de industriële processen en transport
te verduurzamen. Ook worden er met verschillende landen afspraken gemaakt
om importlijnen voor groene waterstof op te zetten en worden er diverse plannen
ontwikkeld en FID’s genomen in het kader van de duurzame grondstoffen- en
brandstoffentransitie (bij voorbeeld de bouw van biobrandstoffenfabrieken)
en op het gebied van duurzame logistiek (denk aan ZES, HyTrucks en Rh2ine).
Tenslotte ontwikkelt de gemeente samen met de provincie en Deltalinqs diverse
projecten in het kader van het Just Transition Fund ten behoeve van voldoende
goed opgeleid personeel om de transitie daadwerkelijk vorm te geven.

Soort project

Struikelblokken

Warmte uitkoppeling

Financiering, erkenning/honorering scope 2 en 3
reductie elders

CCS

Stikstofruimte

Elektrificatie

SDE++ functioneert niet om business case rond te
krijgen

Waterstof

Ontbreken van hoofdinfrastructuur; Ontbreken van
instrumentarium voor de inzet van koolstofarme
waterstof voor hoge temperatuurprocessen;
Ontbreken van certificatie koolstofarme H2; IPCEIsteun (Important Projects of Common European
Interest); Ruimhartige implementatie RED2 voor
groene waterstof

Grondstoffen

Stikstofruimte; economische haalbaarheid circulaire
chemie; verbinding infrastructuur met NRW/
Duitsland en Antwerpen; Europees afvalbeleid en
afvalfonds openen voor chemisch recyclen

Infrastructuur

Financiering; Stikstofruimte; Regie overheid

Het onlangs gepresenteerde regeerakkoord van de nieuwe coalitie lijkt op het
eerste gezicht veel kansen te bieden voor de Rotterdamse haven & industrie.
De Nederlandse emissiedoelstelling wordt aangescherpt en om die doelstelling
te bereiken worden significante middelen ingezet. Van de 35 miljard die er in
de komende tien jaar voor het klimaat wordt gereserveerd, komt 22 miljard
vrij om de transitie van de industrie te faciliteren. Er komen onder meer
maatwerkafspraken met de 10 tot 20 grootste emitters (waarvan een groot deel
in de Rotterdamse haven zijn gevestigd), er wordt veel geld vrijgemaakt voor
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•

Klimaatdeals Haven en industrie
Naam
Klimaatdeal

Terugblik
Voortgang in 2021

Status

Planning 2022

Vooruitblik
Lange termijn

Wat is er nodig

Investeringsagenda
energietransitie Haven
Industrieel Complex
(Klimaatdeal #1)

Afgelopen jaar is in het kader van de aanpassingen aan de
energie-infrastructuur de Cluster energiestrategie (CES) en het
Data Safehouse opgezet. Dat laatste richt zich op de behoefte aan
een plek waar energieleveranciers, netbeheerders en
infrastructuurpartijen bedrijfsgevoelige data over de
energiedragers als elektriciteit en waterstof van bedrijven kunnen
inzien, zonder daarmee - bijvoorbeeld - de Mededingingswet te
overtreden.
Door een onzeker investeringsklimaat/COVID-19/CO2-heffing
wel/niet en de stikstofcrisis, zijn grote investeringen het
afgelopen jaar achtergebleven. Bovendien is meer regie van het
Rijk nodig op de ontwikkeling van de energie infrastructuur. In
2021 is de CES afgerond en zijn de eerste bedrijven aan het Data
Safehouse gekoppeld. De projecten die investeringen van het
bedrijfsleven vragen, worden aan de klimaattafel gemonitord
(met in acht name van de concurrentieregels.)

Een update van de CES
maken.
Safehouse pilot
uitvoeren.
Kabinetsformatie geeft
hopelijk duidelijkheid
over stikstofbeleid.

Waterstof infra
aanleggen
Elektriciteitsinfra
verzwaren
H-vision faciliteit
aanleggen
Safehouse geborgd in
proces CES/energie infra

Investeringen in
infrastructuur en
organisatorische
inbedding van het
Safehouse

Arbeids- en
scholingsagenda
energietransitie
(Klimaatdeal #2)

Er blijft een groot tekort op de arbeidsmarkt. Er zijn veel
projecten en plannen gaande maar effect blijft nog uit. De
samenwerking van de Leerwerkakkoorden Energietransitie,
Haven en Logistiek levert in 2021 een presentatie met facts &
figures over het onderwerp energietransitie op de arbeidsmarkt.
Het tekort aan (technisch) personeel zet bij veel bedrijven
uitvoering van activiteiten onder druk en wordt als belangrijke
bottleneck voor de energietransitie gezien. Om de gestelde
doelen in 2030 en 2050 te halen is een transitie van human
capital (totale kennis en vakmanschap van werknemers) cruciaal.
Door COVID-19 is er extra aandacht voor het belang van sociale
innovatie en “van werk naar werk-trajecten” binnen het
Leerwerkakkoord. Inrichting van het Rotterdams scholingsfonds is
als transitiefonds in te zetten.

Versnippering van
initiatieven voorkomen
door opzet van een
ambitieus regionaal
programma gericht op de
sociale transitie. I.s.m.
DL, HbR,
kennisinstellingen en
overheden

Gezamenlijke aandacht
voor branding & imago
van de haven als
aantrekkelijke werkplek.
Intensieve samenwerking
op innovatie,
kennisontwikkeling en
opleiden.
Terugdringen tekorten op
de arbeidsmarkt

Afstemming op project- en
activiteitenniveau van alle
partijen op de
arbeidsmarkt (werkgever,
werknemer, opleiding- en
kennisinstelling en
overheid (in bv. de
besteding van de JTFmiddelen)
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Aandacht voor het imago van de industrie is van belang om
nieuwe medewerkers aan te trekken.

Versnellingshuis
energietransitie Haven
en Industrie Complex
(Klimaatdeal #3)

Het Versnellingshuis is opgezet, en functioneert zoals gehoopt. In Voortgang
2021 is het Versnellingshuis opgeschaald en intensiever bekend
Versnellingshuis
gemaakt bij de bedrijven van het Haven-industrieel complex.
Agenderen structurele
knelpunten die we tegen
komen bij Rijk of andere
instanties

Partners voeren een
Actieve promotie van het
brede analyse uit rondom Versnellingshuis. Nog niet
de complexiteit van
alle bedrijven kennen het.
innovatie landingen in
het HIC, gevolgd door het
verkennen van
oplossingsrichtingen.

Grootschalige productie,
import en toepassing
van waterstof
(Klimaatdeal #4)

Doorlopend worden zaken opgestart of een stap verder gebracht: Doorlopend projecten
projecten en infrastructuur. Bedrijven als Air Liquide, Vopak,
afstemmen en naar een
Shell, BP, ExxonMobil, Gasunie, AirProducts, Eneco, Nouryon
volgende fase helpen.
hebben projecten bekend gemaakt. Ze werken toe naar final
investment decisions.

Doorlopend projecten
opstarten, er van leren,
bijstellen en naar de
volgende fase helpen met
ondersteunend beleid.

Steunpakketten
(financieel) en helderheid
over certificering en ander
beleid.

Industriële elektrificatie
(Klimaatdeal #5)

Het Fieldlab Industriële elektrificatie (FLIE) heeft een directeur en Industrie verbinden met
een locatie met productielijnen gekregen. Dit FLIE is opgericht
de faciliteiten van het
met ondersteuning vanuit de gemeente Rotterdam, het
FLIE
ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de door de
Provincie Zuid-Holland gemobiliseerde Europese fondsen.

Kennis en ervaringen
delen

Zie routekaart industriële
elektrificatie: helpend
beleid

In 2021 is gestart met het faciliteren van de eerste industriële
elektrificatieprojecten en het uitvoeren van een systeemstudie
inzake de elektrificatie van de haven.
Verder is de routekaart Industriële Elektrificatie gemaakt. Hierin
staat hoeveel potentieel elektrificatie heeft en wat de
voorwaarden voor succes zijn. Leden van de tafel (waaronder de
voorzitter) zaten in de begeleidingsgroep.

Duurzame warmte
vanuit de industrie
(Klimaatdeal #6)

Op 8 november heeft Gasunie aangegeven definitief door te
willen gaan met de aanleg van WarmtelinQ (WLQ), de pijpleiding
die Rotterdamse restwarmte uit de haven naar onder andere Den
Haag brengt. In de gemeenteraad van Den Haag is daarop
besloten om bij de Raad van State in bezwaar te gaan tegen het
provinciaal inpassingsplan (PIP) van WarmtelinQ.
De WLQ-leiding zou ook de basis kunnen vormen voor een
verdere aftakking naar Leiden (WLQ+). Op 14 oktober besloot de
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Rotterdamse raad echter om geen additionele financiering
beschikbaar te stellen aan het Warmtebedrijf Rotterdam (WbR).
Meerdere conditionele voorwaarden die de raad aan WbR
gesteld had bleken niet goed ingevuld. WbR kon daarom geen
transportovereenkomst sluiten met Gasunie voor de WLQ+.
Daarmee werd de realisatie van de WLQ+ onzeker. Gasunie
onderzoekt samen met haar partners in hoeverre de WLQ+
gerealiseerd kan worden. WbR is hier geen partij meer in.

Benutten van
reststromen, biomassa,
CO2 in het Haven en
Industrieel Complex
(Klimaatdeal #7)

In het afgelopen jaar is er gezamenlijk ingezet op regionale
versnelling van kansrijke circulaire projecten middels het
zogenaamde HIC-lijst (HIC staat voor Haven en Industrieel
Complex) overleg. De focus ligt op enkele projecten die zich
richten op chemische recycling, biogrondstoffen en CO2verwaarding. De Zuid-Hollandse biobased propositie is ontwikkeld
en kansen voor Biorefining cluster HIC zijn geïdentificeerd. Ook is
er een Lobby rondom chemische recycling knelpunten ingezet.

In samenwerking met
SmartPort startte
Deltalinqs en andere
partijen in 2022 een
onderzoek naar de
vervangingsopgave van
ruwe olie door
alternatieve grondstoffen
voor het Rotterdamse
HIC. Het doel is een
realistisch beeld te
krijgen van de potentie
van alternatieven, zoals
synthetische gassen,
biomassa en chemische
recycling van plastics.

Vervangen van ruwe olie
door alternatieven:
1) Synthetische gassen
(CCU, andere restgassen,
vergassing van plastics)
2) Biobased grondstoffen
en brandstoffen
3) Chemische recycling
plastics
4) Nieuwe technieken

Wetgeving waarbinnen dit
mogelijk is en de
alternatieven
gestimuleerd
worden/kunnen
concurreren met ruwe
olie.

Daarnaast brengt
Deltalinqs met betrokken
bedrijven in kaart voor
welke toepassingen
synthetische
gassen/biobased
grondstoffen en
brandstoffen/chemische
recycling plastics geschikt
zijn, welke
belemmeringen we
moeten overwinnen en
hoe we praktische
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stappen vooruit kunnen
zetten.

Legenda

Groen
Oranje
Rood

Ondertussen worden
innovators gesteund via
het versnellingshuis en
het Energietransitie
Fonds.
Klimaatdeal verloopt grosso modo zoals beoogd op 22 nov 2019 en/of is succesvol afgerond
Klimaatdeal verloopt niet zoals beoogd op 22 nov 2019, bijsturen
Klimaatdeal is gestrand of mist energie, afsluiten
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In 2021 is samengewerkt met (onder andere):
Air Liquide
Air Products
AVR
BP
Deltalinqs
DCMR
Ducor
Eneco
Evides Industriewater
ExxonMobil
FME
Gasunie
Gemeente Rotterdam
Havenbedrijf Moerdijk
Havenbedrijf Rotterdam
Huntsman
InnovationQuarter

LyondellBasell
Ministerie Economische Zaken en Klimaat
Ministerie Infrastructuur en Waterstaat
Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland
Neste
Nobian
ONYX Power
Provincie Noord-Brabant
Provincie Zuid-Holland
RVO
Shell
Shin-Etsu
Stedin
TNO
Uniper
Vopak
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Voortgang van de
klimaattafel Gebouwde
omgeving in 2021
20 januari 2022

Inleiding
De klimaattafel Gebouwde omgeving richt zich op het verduurzamen van de
gebouwde omgeving in Rotterdam. Hierbij gaat het zowel over de overstap
naar duurzame verwarmingsmethoden, maatregelen met betrekking tot
energiebesparing, koude voorzieningen en duurzaam materiaalgebruik bij
nieuw-/verbouw. Het doel is om in 2030 49% CO2-reductie te realiseren.
Daarnaast wordt gekeken hoe deze doelstelling kan worden aangescherpt in lijn
met de EU en nationale doelstellingen van 55%.
De klimaattafel Gebouwde omgeving is een netwerkorganisatie die bestaat uit
onder meer vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, woningcorporaties en de
gemeente Rotterdam. Diverse initiatieven hebben al geleid tot een aantal mooie
klimaatdeals.

Terugblik
Bij de tafel Gebouwde omgeving worden vanuit het netwerk via één-op-één
contacten klimaatdeals gemaakt. De tafel kent hierdoor vooralsnog geen centrale
bijeenkomsten, maar zet de inhoud voorop en maakt gelegenheidsnetwerken
voor iedere (potentiële) deal. De tafel heeft zich in het verleden voornamelijk
gefocust op het maken van deals met woningcorporaties en andere grote
vastgoedbezitters over het verduurzamen en aardgasvrij maken van woningen.
Onder ‘Vooruitblik’ is te lezen op welke sectoren de tafel zich heeft gericht in
2021 en met name in de toekomst ook gaat richten.
De voortgang van de verduurzaming vanuit de bestaande klimaatdeals
loopt gemiddeld genomen goed. Wel lopen corporaties tegen een aantal
belemmeringen aan bij de uitvoering van de deals voor wat betreft de
aardgasvrij-doelen. Denk hierbij aan een gebrek aan middelen en personeel,
maar ook aan de afhankelijkheid van de uitrol van de stadsverwarming. Ook
zijn de aansluitingen op het warmtenet soms complex indien de aansluitingen
samen met particulieren /VvE’s moeten worden gemaakt buiten de bestaande
gebiedsaanpakken.
Door de gemeente goed te betrekken bij de beoogde deals plukken we nu al de
vruchten van de korte lijnen over en weer. Zo wordt bijvoorbeeld bij de schouw
van schoolgebouwen de potentiële inzet van zon op daken meegenomen.
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Bij de gesprekken over de beoogde klimaatdeals worden nieuwe doelgroepen
gesproken. Zo spreken we sociale partijen inzake de deal met betrekking tot
energiearmoede en bijvoorbeeld Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ)
en Sterktechniekonderwijs (STO) over de verzonning van scholen.
Focus en impact
De huidige koers van de klimaattafel, het Rotterdams Klimaatakkoord, de
gemeente Rotterdam en het Rijk is onvoldoende om de ambities van 49%
reductie per 2030 te realiseren. De cijfers van de DCMR (Dienst centraal
milieubeheer Rijnmond) laten zien dat met lopende deals de benodigde
emissiereductie niet behaald gaat worden. Opschaling is dus essentieel. De
afgelopen maanden heeft de tafel zich nader verdiept in de totale opgave binnen
de gebouwde omgeving, om zo op zinvolle wijze prioriteiten te kiezen. Verhoging
van deze ambitie naar 55% vergroot hiermee het te overbruggen ‘gat’1.
Tot nu toe lag de focus van de tafel Gebouwde omgeving voornamelijk op
woningen in de huursector. Om de doelstellingen te behalen is een verbreding
van de scope nodig naar alle sectoren binnen de gebouwde omgeving. Op basis
van de cijfers van de DCMR zijn koopwoningen, publieke dienstverlening en de
waterzuiveringssector, domeinen waar nog relatief weinig inspanningen door
tafeldeelnemers worden gedaan.
In 2021 zijn er twee strategische keuzes gemaakt.
1. De intensivering van de samenwerking met de tafel Schone Energie
2. Effectieve benadering in keuze van deals
Toelichting op strategsiche keuze 1: Samenwerking tafels Schone energie en
Gebouwde omgeving
Het afgelopen jaar zijn de klimaattafels Gebouwde omgeving en Schone energie
nauwer gaan samenwerken. De tafel Schone energie is voor haar impact namelijk
voor een groot deel afhankelijk van de gebouwde omgeving

In de zomer van 2021 is door de Europese Commissie overeenstemming bereikt over een nieuwe
Europese klimaatwet, waarin wordt vastgelegd dat de Europese Unie in 2050 klimaatneutraal is en dat dit
onder andere bereikt wordt via een tussendoel van 55% emissiereductie in 2030 ten opzichte van 1990.
In 2021 hebben alle klimaattafels van het Rotterdams klimaatakkoord verkend wat er nodig is om bij te
dragen aan deze verhoogde doelstelling vanuit de EU.
1
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(zon op daken; warmte & koude toepassingen in de gebouwde omgeving).
Aan de andere kant is de tafel Gebouwde omgeving voor het verduurzamen
van collectieve warmte en koude voorzieningen afhankelijk van de schone
energiesector. De tafel Schone energie gaat immers over het aanbod en de tafel
Gebouwde omgeving over de vraag en beide moeten geactiveerd worden om
de doelstellingen te behalen. Door samen te werken kunnen de tafels cross-over
projecten initiëren, zoals bijvoorbeeld het vergroenen en verzonnen van daken.
Ook ligt het voor gebruikers/eigenaren van gebouwen voor de hand om naar de
gehele verduurzamingsopgave te kijken en niet apart naar opwek, aardgasvrij,
energiebesparing of vergroening.
Toelichting op strategische keuze 2: Inzet op effectiviteit
De tweede strategische keuze is om (gezamenlijke) inzet vanuit de tafels op
effectiviteit te richten: waar is het meeste verschil te maken. Dit vraagt om (a) een
doelgroepenbenadering en (b) rationalisering van de opgave: inzicht in potentie,
lopende realisatie, drempels en benodigdheden. Hier willen we vanuit de tafel de
komende jaren op inzetten. In de vooruitblik geven we een nadere toelichting op
wat we precies gaan doen.

Vooruitblik
In principe is het werkterrein van de tafels het ‘hoog hangend fruit’: projecten
die samenwerking tussen meerdere partijen vragen. De tafels hebben geen
toegevoegde waarde bij de initiatieven die door de markt al wordt opgepakt of
de initiatieven die met hulp van de gemeente lopen. De toegevoegde waarde
van de tafels zit hem bij uitstek in de initiatieven die de samenwerking van
verschillende partijen nodig hebben of meer steun van de overheid. Daarbij is
vanuit een rationele analyse gekeken naar waar de meeste CO2-winst te behalen
is, op welke terreinen er al beleid van de gemeente (in ontwikkeling) is, waar nog
aanvullende interventies nodig zijn én waar nu momentum is om aanpakken van
de grond te krijgen.
De centrale vraag is gesteld: waar is het meeste effect mee te bereiken?
Daarom is hierbij ook verder gekeken dan enkel maatregelen die bijdragen
aan de CO2 scope 1 reductie. Zo kijken we ook naar impact in de keten. Hierbij
wordt rekening gehouden met de koers uit de RES (Regionale energiestrategie
Rotterdam Denhaag) en de Rotterdamse Transitievisie Warmte. Een eerste
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analyse heeft laten zien dat er nog veel te bereiken is bij scholen, bedrijven,
ontwikkelaars (transformatieprojecten), verduurzaming door particuliere
eigenaren en bij afvalwaterzuiveringen. Daarnaast is er opschaling te behalen in
het bundelen van inspanningen in gebiedsdeals.
Er is gekozen om de focus te leggen op 3 typen deals: doelgroep deals,
themadeals en gebiedsgerichte deals. Hieronder wordt per potentiële nieuwe
deal een korte toelichting gegeven. In 2022 zullen deze verder geconcretiseerd
worden.
Beoogde deals
Doelgroep deals
Doelgroep scholen: Enthousiasmeren scholieren voor de banen van de toekomst
en het verduurzamen van schooldaken. Het plaatsen van zonnepanelen en
de aanleg van groene daken wordt gecombineerd met een curriculum over
duurzaamheid en baankansen daarin. Zo bereikt de school meerdere doelenl:
Het vergroenen en verzonnen van daken, leerlingen leren over duurzame energie
én kinderen worden geënthousiasmeerd voor opleidingen die leiden tot banen
die er daadwerkelijk zijn.
Doelgroep ondernemers: Verduurzamen bedrijventerreinen. Steeds meer
ondernemers willen werken aan verduurzaming. Ondernemers hebben daarbij
om meerdere redenen baat bij een collectieve aanpak: kostenbesparing,
laagdrempelig toegang tot deskundigheid, ontzorging, gebundelde vraag,
(mogelijke) lokale benutting van reststromen en positieve uitwerking op de
waarde van het vastgoed en de uitstraling van het terrein.
Randvoorwaarde voor het verduurzamen van bedrijventerreinen is de
lokale organisatie op het terrein zelf. De gemeente Rotterdam richt zich op
bedrijventerreinen waar al een zekere organisatiegraad aanwezig is. De
tafels Gebouwde omgeving en Schone energie willen zich richten op de
bedrijventerreinen waar de organisatiegraad nog niet zo sterk aanwezig is. In het
kader van de gezamenlijke werkgeversbenadering willen we, in afstemming met
gemeente Rotterdam en de klimaattafel Mobiliteit, de bedrijventerreinen gaan
benaderen om te bezien wat hun plannen zijn en waar wij ze kunnen helpen om
die te realiseren middels klimaatdeals.
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Bij het uitwerken van deze kansen wordt er ook gekeken welke synergie er kan
worden gecreëerd met de huidige klimaatdeal #43: Zon op bedrijfsdaken in het
stedelijk gebied en klimaatdeal #53: Verduurzamen van bedrijfsterreinen.
Doelgroep particuliere ontwikkelaars: Transformatieprojecten en koude
voorzieningen bij nieuwbouw. De komende jaren zijn er veel panden in
Rotterdam die een functiewijziging ondergaan en getransformeerd worden van
bedrijfspanden en kantoren naar woningen. Zo’n ingrijpende verbouwing is hét
moment om direct ook toekomstbestendig te verduurzamen. Daarnaast wordt bij
ontwikkelingen steeds vaker koude voorzieningen gerealiseerd. Enerzijds is dit
door strengere wetgeving (BENG-eisen), anderzijds door hogere comfortwensen
van toekomstige bewoners. Het toepassen van koeling uit de ondergrond of
oppervlaktewater is hierbij wenselijk, omdat dit niet leidt tot extra opwarming
van de buitenlucht. De ruimte in de ondergrond is echter beperkt. Samenwerking
en afstemming tussen ontwikkelaars over warmte-koudeopslag is hierbij
belangrijk en daar zien we een rol voor de klimaattafel.
Doelgroep particulieren: Verduurzaming door particuliere eigenaren. Ruim 31%
van de woningen in Rotterdam is in handen van eigenaar-bewoners. Daarnaast
is nog ruim 21% in bezit van particuliere verhuurders (zowel grote als kleine).
Er is nog veel winst te behalen bij de participatie van eigenaar-bewoners
en kleine particuliere verhuurders bij het treffen van energiebesparende
maatregelen, opwek van duurzame energie, de overstap naar aardgasvrij en het
vergroenen van de leefomgeving. Het betrekken, informeren en ontzorgen van
deze doelgroepen is belangrijk, omdat het duizenden individuen/huishoudens
betreft die veelal beschikken over beperkte middelen, kennis en tijd. Goede
aanknopingspunten zijn de zogenaamde ‘natuurlijke momenten’ (verhuizing,
verbouwing, investering in installaties, et cetera). Makelaars en aannemers
kunnen hier een rol in vervullen. Met hen gaan we vanuit de klimaattafel hierover
in gesprek.

Themadeals
Energiearmoede procesdeal /intentieovereenkomst: Om verdere energiearmoede zoveel mogelijk te verlichten, willen we afspraken maken met onze
partners op welke wijze projecten energiearmoede-proof gemaakt kunnen
worden. Dit biedt kans om daadwerkelijk iets te doen aan de energiearmoede,
data te monitoren, leren van elkaar, gericht lobbyen en Europese budgetten
binnen te halen. Denk hierbij aan afspraken over bijvoorbeeld een inclusiviteits
check, contact met wijkmanager en wijkteam voor een integrale aanpak met
projecten die daar al lopen, gebruik van woon-profielen van de bewoners en
afspraken over monitoring van deze projecten, informatiedeling.
Gebiedsgerichte deals
Versnellingswijk: De lessen van de gebiedsaanpakken aardgasvrij en de
afspraken/deals die we met de doelgroep netwerken kunnen maken worden
vertaald in een gebiedsgerichte aanpak voor één wijk in Rotterdam waar
integraal gewerkt gaat worden aan het opschalen van verduurzaming. Een
multidisciplinair team met een lokale vertegenwoordiger van alle betrokken
doelgroepen gaat aan de slag om oplossingen te vinden voor belemmeringen.
Voor die problemen waar op Rotterdamse schaal geen oplossing wordt
gevonden, wordt samengewerkt met het Rijk.
Partnerschap en samenwerking tafels Schone energie en Gebouwde
omgeving met Rijk, EU of gemeente
Om versnelling aan te brengen bij het reduceren van CO2-uitstoot hebben
we onze partners hard nodig. Er zijn ontwikkelingen waar de tafels Schone
energie en Gebouwde omgeving verschillende overheden bij nodig hebben.
Het Rijk en de gemeente kunnen zo onder meer bijschieten of sturen met
publiekscampagnes, extra middelen, onafhankelijk advies of aangepaste
regelgeving. Samen met de EU kunnen zij ook ruimte om te experimenteren
mogelijk maken.

CO2-reductie in afvalwatersector. De afvalwatersector is verantwoordelijk
voor 9% van de CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving. De
waterschappen hebben al flinke stappen gezet in het verduurzamen van hun
afvalwaterzuiveringsinstallaties. Hier wordt nog nader onderzoek gedaan door
de DCMR, op basis daarvan bekijken we welke rol de klimaattafel hier mogelijk in
kan spelen.
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Klimaatdeals Gebouwde omgeving
Naam
Klimaatdeal

Terugblik
Voortgang in 2021

Status

Planning 2022

Vooruitblik
Lange termijn

Wat is er nodig

Woningen, kantoren en
winkels aardgasvrij en
duurzaam (Bouwinvest)
(Klimaatdeal #8)

De 14 verkenningen Aardgasvrij zijn uitgevoerd en
vormen de basis voor de Rotterdamse Transitievisie
Warmte (juni 2021 vastgesteld). De uitkomsten geven
aan of het haalbaar en betaalbaar is om in de verkende
gebieden een gebiedsaanpak aardgasvrij te starten en
daarmee de strategie om de klimaatdeal ten uitvoer te
brengen. Of en hoe de klimaatdeal ten uitvoer zal
worden gebracht hangt daarna af van rijksbeleid en
financiering. Aan de hand van deze inzichten wordt de
klimaatdeal nog verder geconcretiseerd.

Voorbereiding 6-tal
verduurzamings-projecten
voor 2023 (huurder
participatie en
planvoorbereiding)
Afstemming transitie op de
meerjarig onderhoud en
verduurzaming.

Tot 2030 diverse
verduurzamingsprojecten
waarbij stapsgewijs wordt
toegewerkt naar Paris
Proof.

Overleg met gemeente
(programmamanagers
gebiedsaanpakken
aardgasvrij) ten behoeve van
afstemming van de uitrol van
het warmtenet.
En participeren in
planvorming met andere
partijen in gebieden waar
Bouwinvest vastgoed heeft.

Havensteder aardgasvrij en
duurzaam (Klimaatdeal #9)

Energietransitie
In gebiedsaanpak Tussendijken is de uitvoering gestart
om de eerste fase, 360 woningen aardgasvrij te maken
en te isoleren. In totaal haalt Havensteder in dit project
1300 woningen van het aardgas.

Energietransitie
In de gebiedsaanpak
Tussendijken worden de
eerste 360 aardgasvrije
woningen opgeleverd en start
de vervolgfase.

Energietransitie
Havensteder isoleert
jaarlijks 800 woningen per
jaar en wil 600 woningen
per jaar aardgasvrij maken.
In diverse gebieden wordt
een gebiedsaanpak
onderzocht om gezamenlijk
gebieden aardgasvrij te
maken.

Energietransitie
Er is langdurig consistent
beleid nodig vanuit het Rijk
en gemeente om gebieden
aardgasvrij te maken. Om op
te kunnen schalen zijn betere
condities nodig om complete
gebieden aardgasvrij te
maken. Condities in
wetgeving (o.a. loskoppeling
van gasprijzen), in verdeling
van kosten en in
financieringsruimte.

In Ommoord worden 525 woningen aardgasvrij
gemaakt en geïsoleerd in de periode 2020-2022, door
een aansluiting op het warmtenet van Eneco.
In Lage Land is een verbeterproject gestart voor 700
woningen waar Havensteder de woningen isoleert en
voorbereid op de stap naar aardgasvrij. Deze stap naar
aardgasvrij is onderdeel van de tender die samen met
de gemeente Rotterdam, Woonstad en gemeente
Capelle is uitgezet.
Circulair
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In Ommoord worden 525
woningen aardgasvrij
opgeleverd.
Circulair
Havensteder kiest een
methode waarmee we de
impact van circulaire ingrepen
meetbaar kunnen maken.
Klimaatadaptatie

Circulair
Havensteder heeft in haar
programma (t/m 2025)
diverse circulaire thema`s
uitgewerkt, inclusief 5
circulaire

Circulair
Een echt circulaire
bouwketen kan nog wat
doen aan de meerprijs die nu
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Naam
Klimaatdeal

Terugblik
Voortgang in 2021

Status

Planning 2022

De pilot Hartenruststraat heeft geen circulaire
nieuwbouw opgeleverd, maar wel veel inzichten om
toch meer circulair te gaan werken. Deze, en andere,
inzichten zijn in een Circulair Programma verwerkt.

Als standaard onderdeel van
gepland groenonderhoud
worden klimaatadaptieve
maatregelen getroffen.

Klimaatadaptatie
Souterrain-herstel wordt gelijktijdig met
funderingsherstel uitgevoerd. Op twee locaties is
gestart in 2021.

Havensteder start een pilot
voor een multifunctioneel
dak, inclusief waterberging.

Duurzame Daken Kansenkaart voor Havensteder is
ontwikkeld, waaruit blijkt op welke daken waterberging
mogelijk is.

Vooruitblik
Lange termijn

nieuwbouw/renovatieproje nog kleeft aan circulair
cten.
bouwen. Subsidies kunnen
op korte termijn dit verschil
Klimaatadaptatie
overbruggen. Voor betere
Onze ambitie is om eind
waardering van biobased
2025, 25% van onze
materialen dient de MPG te
dakenpotentie benut te
worden verbeterd.
hebben. Havensteder zoekt
vanuit een integrale
Klimaatadaptatie
strategie naar de beste
Om onze ambitie waar te
verdeling van gele, groene kunnen maken is coen blauwe daken en streven financiering van
naar multifunctioneel
multifunctionele daken
gebruik.
nodig.

Hoek van Holland naar
aardgasvrij
(Woningbouwvereniging
Hoek van Holland)
(Klimaatdeal #10)

In de verkenning van Hoek van Holland is gezamenlijk
onderzocht wat de kansen zijn voor een gebiedsaanpak
aardgasvrij. Hieruit kwam naar voren dat dit nog niet
haalbaar en betaalbaar is. Woningbouwvereniging Hoek
van Holland gaat in de tussentijd verder met het
zelfstandig verduurzamen van haar bezit.

WVH start met de
verduurzaming van circa 500
woningen van gemiddeld
label D/E naar label A.

Verdere stappen voor
verduurzaming bepaalt
WVH graag samen met de
gemeente Rotterdam, op
het moment dat het
alternatief voor aardgasvrij
meer duidelijk is.

Verduurzamingstoolbox
voor makelaars
(Klimaatdeal #11)

De toolbox wordt gebruikt door de direct betrokken
makelaars. Als gevolg van COVID-19 is de adoptie door
andere bij de NVM aangesloten makelaars vertraagd.
Wel zijn er door de gemeente gesprekken gevoerd over
de inzet in enkele gebiedsaanpakken.

De intentie is om de
Toolbox tijdens de
aankomende
ledenvergadering van de
NVM-makelaars te
presenteren en standaard te
laten gebruiken.

De ambitie is om makelaars
te bewegen standaard bij de
aankoop van een huis te
wijzen op de mogelijkheden
om de
woning te verduurzamen en
voor te bereiden op
aardgasvrij.

Manhave gebruikt de
natuurlijke
vervangingsmomenten om

Manhave bezit woningen,
winkels en kantoren in
het centrum van

De intentie is om de Toolbox tijdens een
ledenvergadering van de NVM-makelaars te
presenteren en standaard te laten gebruiken.
Rotterdam-Centrum
aardgasvrij en duurzaam

Manhave gebruikt de natuurlijke
vervangingsmomenten om hun bezit op te knappen en
aan te sluiten op het veelal reeds aanwezige
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Wat is er nodig

Duidelijkheid voor Hoek van
Holland over het alternatief
voor aardgasvrij.
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Naam
Klimaatdeal

Terugblik
Voortgang in 2021

Status

Planning 2022

Vooruitblik
Lange termijn

(Manhave) (Klimaatdeal
#12)

warmtenet. Daarnaast heeft zij geparticipeerd in een
pilot omtrent kookgas. De 14 verkenningen Aardgasvrij
zijn uitgevoerd en vormen de basis voor de
Rotterdamse Transitievisie Warmte (juni 2021
vastgesteld). De uitkomsten geven aan of het haalbaar
en betaalbaar is om in de verkende gebieden een
gebiedsaanpak aardgasvrij te starten en daarmee de
strategie om de klimaatdeal ten uitvoer te brengen. Of
en hoe de klimaatdeal ten uitvoer zal worden gebracht
hangt daarna af van rijksbeleid en financiering. Aan de
hand van deze inzichten wordt de klimaatdeal nog
verder geconcretiseerd.

hun bezit op te knappen en
aan te sluiten op het veelal
reeds aanwezige
warmtenet. Daarnaast
participeren zij in een pilot
omtrent kookgas.

Rotterdam. Zij streven
naar een klimaatneutraal
bezit in 2030. Daarnaast
openen zij in 2023 een
duurzaam boetiek hotel
met een daktuin welke
toegankelijk is voor het
publiek.

110-Morgen naar
aardgasvrij en duurzaam
(Onze woning)
(Klimaatdeal #13)

Woningbouwvereniging Onze Woning is gefuseerd met
Habion en heeft daarmee de gewenste slagkracht
geborgd om uitvoering te geven aan de in de
klimaatdeal omschreven ambities. De 14 verkenningen
Aardgasvrij zijn uitgevoerd en vormen de basis voor de
Rotterdamse Transitievisie Warmte (juni 2021
vastgesteld). De uitkomsten geven aan of het haalbaar
en betaalbaar is om in de verkende gebieden een
gebiedsaanpak aardgasvrij te starten en daarmee de
strategie om de klimaatdeal ten uitvoer te brengen. Of
en hoe de klimaatdeal ten uitvoer zal worden gebracht
hangt daarna af van rijksbeleid en financiering. Aan de
hand van deze inzichten wordt de klimaatdeal nog
verder geconcretiseerd.

In 2022 worden er ruim 90
woningen van 1 complex
verduurzaamd (extra
dakisolatie, nieuwe kozijnen
met HR++ beglazing, paneel
isolatie, nieuwe individuele
HR 107 ketel, MV met CO2
sturing).

We zijn al een tijd in
gesprek met een lokaal
warmte-initiatief om te
onderzoeken om t.z.t. alle
woningen van 110 morgen
aan te sluiten op en nog te
ontwikkelen warmtenet.
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Daarnaast is de voorbereiding
gestart voor nog een complex
van in totaal 144 woningen
welke worden verduurzaamd
(extra dakisolatie, nieuwe
kozijnen met HR++ beglazing,
paneel isolatie, nieuwe
individuele HR 107 ketel, MV
met CO2 sturing) planning
moet nog worden
opgemaakt, deze
werkzaamheden worden
opgestart in 2022/2023.

Voor 2023 staat op de
planning om te starten met
nieuwbouw gepland van 95
woningen.

Wat is er nodig

Een betaalbaar aanbod voor
de overstap en een regierol
van de gemeente om ervoor
te zorgen dat zoveel mogelijk
andere gebouweigenaren
zich aansluiten bij de
ontwikkelingen in
Schiebroek.

Vanaf 2024 t/m 2027 staat
renovatie/verduurzaming
gepland van 4 grote flats.
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Naam
Klimaatdeal

Terugblik
Voortgang in 2021

Status

Participatie platform
(Klimaatdeal #14)

Deze klimaatdeal is met succes afgerond.

Rozenburg aardgasvrij en
duurzaam (Ressort Wonen)
(Klimaatdeal #15)

Het participatieproces met bewoners, en de gesprekken
tussen gemeente, Ressort Wonen en te selecteren
warmtebedrijf moet duidelijk maken of er een haalbaar
en betaalbaar aanbod richting bewoners kan worden
gedaan. Momenteel wordt gezamenlijk een
aanbesteding voorbereid om een warmtebedrijf te
selecteren.

Planning 2022
-

In 2022 gaat Ressort Wonen
de volgende verduurzamingsmaatregelen nemen:
• 400 woningen voorzien
van voorzieningen voor
elektrisch koken (daarna
50 woningen per jaar)
• 560 grondgebonden
Op dit moment is het ondoenlijk om een prognose te
woningen voorzien van
geven over aansluiting op restwarmte. Ressort Wonen
zonnepanelen
is hierin afhankelijk van de uitkomsten en snelheid van • 6 gestapelde bouw
aanbesteding welke de gemeente aan het voorbereiden
complexen voorzien van
is.
zonnepanelen (excl. VvE
complexen)
Daarnaast heeft Ressort Wonen in 2021 de volgende
verduurzamingsmaatregelen genomen:
• 342 woningen voorzien van voorzieningen
voor elektrisch koken
• 503 grondgebonden woningen voorzien van
zonnepanelen
• 4 gestapelde bouw complexen voorzien van
zonnepanelen
• 1 complex is voorzien van een iwell batterij
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Vooruitblik
Lange termijn
-

Wat is er nodig
-

Aardgasvrij
Een haalbaar en betaalbaar
Op dit moment is het
aanbod dat voortkomt uit de
ondoenlijk om een
aanbesteding.
prognose te geven over
aansluiting op restwarmte.
Ressort Wonen is hierin
afhankelijk van de
uitkomsten en snelheid van
aanbesteding welke de
gemeente aan het
voorbereiden is.
In de tussentijd gaat Ressort
Wonen door met per jaar
50 woningen voorzien van
voorzieningen voor
elektrisch koken
Duurzame energie
Per jaar worden 20
grondgebonden woningen
voorzien van zonnepanelen.
Daarnaast wordt samen met
Starke gewerkt aan het
plaatsen van een batterij
voor opslag van energie
(subsidie is verleend).
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Naam
Klimaatdeal

Terugblik
Voortgang in 2021

Status

Prinsenland/Lage Land
aardgasvrij (Vesteda)
(Klimaatdeal #16)

De gebiedsaanpak Prinsenland/Lage Land is in
voorbereiding.

Woonbron Aardgasvrij en
duurzaam (Klimaatdeal
#17)

Algemeen
De 14 verkenningen Aardgasvrij zijn uitgevoerd en
vormen de basis voor de Rotterdamse Transitievisie
Warmte (juni 2021 vastgesteld). De uitkomsten geven
aan of het haalbaar en betaalbaar is om in de verkende
gebieden een gebiedsaanpak aardgasvrij te starten en
daarmee de strategie om de klimaatdeal ten uitvoer te
brengen. Of en hoe de klimaatdeal ten uitvoer zal
worden gebracht hangt daarna af van rijksbeleid en
financiering. Aan de hand van deze inzichten wordt de
klimaatdeal nog verder geconcretiseerd.

Planning 2022

Er is contact gelegd met de
Aansluiting van de panden
projectmanager van de
in Prinsenland / Het Lage
gebiedsaanpak aardgasvrij
Land op het warmtenet.
Prinsenland / Het Lage Land.
En het contact is gefaciliteerd
met Eneco. Vesteda gaat
zowel met de gemeente als
met Eneco in overleg.

Algemeen
Woonbron werkt mee in
Warmte op Zuid en ook
andere verkenningen, bijv
Ommoord.
Over de verschillende
ambities
A. Woonbron gaat door met
het uitvoeren van het
IJsselmonde-contract met
Vattenfall.
B. Woonbron gaat door met
Over de verschillende ambities
het uitvoeren van het
A. Woonbron heeft de eerste 56 woningen uit de
Hoogvliet-contract met
raamovereenkomst met Vattenfall in IJsselmonde
Vattenfall.
aardgasvrij gemaakt.
C. Woonbron verkent de
B. Woonbron heeft een overeenkomst gesloten met
mogelijkheden binnen
Vattenfall om 564 woningen in Hoogvliet aardgasvrij te Warmte op Zuid
maken. De eerste 289 woningen in Hoogvliet zijn ook al D. Woonbron is actief
aangesloten op het warmtenet.
betrokken bij het Rotterdams
C. In het kader van Warmte op Zuid onderzoekt
Weerwoord en gaan nieuwe
Woonbron mogelijkheden om meer woningen
pilots verkennen. Verder stelt
aardgasvrij te maken
Woonbron haar strategische
D. Woonbron heeft de intentieovereenkomst
agenda en het bijbehorende
Klimaatadaptatie met het Rotterdamse Weerwoord
tactische uitvoeringsplan
ondertekend en heeft op Heijplaat een binnentuin
klimaatadaptatie vast.

Rotterdams Klimaatakkoord. Voortgang van de klimaattafel Gebouwde omgeving in 2021
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Vooruitblik
Lange termijn

Algemeen
Woonbron werkt mee in
Warmte op Zuid en ook
andere verkenningen, bijv
Ommoord en Groot
IJsselmonde
Over de verschillende
ambities
A. Woonbron gaat door met
het uitvoeren van het
IJsselmonde-contract met
Vattenfall.
B. Woonbron gaat door met
het uitvoeren van het
Hoogvliet-contract met
Vattenfall.
C. Indien Warmte op Zuid
tot haalbare resultaten
leidt, gaat Woonbron de
uitvoering opstarten.
D. Uitvoering van
klimaatadaptatie projecten
o.b.v. onze strategische
agenda en het bijbehorende
tactische uitvoeringsplan
klimaatadaptatie.

Wat is er nodig
Voor deze deal moet dat
gaan blijken uit de contacten
tussen Vesteda, mogelijke
VVE’s, de opgave manager
van de gemeente en de
Tafel. Vesteda is zich aan het
oriënteren op thema’s zoals
zonnepanelen, hittestress en
overstromingsrisico’s.
Algemeen
Woonbron heeft wel de
ambitie om meer woningen
aardgasvrij te maken, maar
verwacht ook dat er meer
nadruk op isolatie
(wegwerken EFG-labels)
komt te liggen. In haar
ambitie om de klimaatdeal
verder op te schalen loopt
Woonbron op den duur
tegen de grenzen van
menskracht en middelen
aan. De gemeente kan
Woonbron helpen in de
lobby richting het Rijk voor
meer mogelijkheden bij
corporaties.
Over de verschillende
ambities
A. Vooral in de VvE’s kan de
gemeente Woonbron helpen
door financieel bij te dragen,
met name in complexen
buiten de huidige
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Naam
Klimaatdeal

Woonstad aardgasvrij en
duurzaam (Klimaatdeal
#18)

Terugblik
Voortgang in 2021

Status

Planning 2022

Vooruitblik
Lange termijn

Wat is er nodig

klimaatadaptief gemaakt. Op de plaats van gesloopte
panden in Dordrecht doen wij een proef met
biodiversiteit, wij zaaien inheemse planten in en
monitoren de gevolgen voor de biodiversiteit. De
ervaringen brengen wij z.s.m. ook naar ons
Rotterdamse bezit.
E. Het zonnepanelenprogramma voor individuele
woningen loopt Woonbron-breed. Binnenkort wordt de
1000e woning voorzien van zonnepanelen.
F. Woonbron heeft het contract met onze circulaire
slooppartner New Horizon tot eind 2022 verlengd

E. Door de jaren heen heeft
Woonbron al PV op een
aantal collectieve daken
gelegd. Dit was bij incidentele
projecten. Woonbron stelt
een beleid op over hoe
structureel om te gaan met
PV op collectieve daken.
F. Omdat het contract met
New Horizon eind 2022
afloopt, zet Woonbron een
selectietraject op voor
nieuwe partners (New
Horizon blijft kandidaat).
Woonbron onderzoekt of Het
Nieuwe Normaal van
Cirkelstad een werkbaar
kader biedt voor onze
projecten.

E. Uitvoering van het PV
beleid op collectieve daken
én voortzetting uitrol PV op
individuele woningen.
F. Woonbron voert haar
sloopprojecten circulair uit
en passen ook steeds meer
circulaire elementen toe in
onze werkwijzen.

gebiedsaanpakken
aardgasvrij.
B. Vooral in de VvE’s kan de
gemeente Woonbron helpen
door financieel bij te dragen
en nieuwe
gebiedsaanpakken zo in te
richten dat VvE complexen
binnen de aanpak vallen.
C. Om e.e.a. goed uit te
voeren loopt Woonbron
tegen grenzen van
menskracht en middelen
aan, waardoor Woonbron de
gewenste snelheid niet kan
halen. De gemeente kan
Woonbron helpen in de
lobby richting het Rijk voor
meer mogelijkheden bij
corporaties.
D. Klimaatadaptatie
projecten zijn in veel
gevallen meekoppel
projecten waar meerdere
zaken in één keer in de
buitenruimte opgelost
kunnen worden. Woonbron
blijft hierover in gesprek met
de Gemeente.

De 14 verkenningen Aardgasvrij zijn uitgevoerd en
vormen de basis voor de Rotterdamse Transitievisie
Warmte (juni 2021 vastgesteld). De uitkomsten geven
aan of het haalbaar en betaalbaar is om in de verkende
gebieden een gebiedsaanpak aardgasvrij te starten en
daarmee de strategie om de klimaatdeal ten uitvoer te

A t/m C: Aardgasvrij
In 2022 werken we toe naar
het sluiten van gebiedsdeals
aardgasvrij. Daadwerkelijke
realisatie hangt af van

A t/m C: Aardgasvrij
Op basis van de
Transitievisie Warmte van
gemeente de faseringen
afspreken binnen
gebiedsaanpakken die qua

A t/m C: Aardgasvrij
Wij maken ons zorgen om de
betaalbaarheid. Daar waar
de pilot wijken aardgasvrij
(PAW) mede bedoeld zijn om
lessen te leren en op te
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Naam
Klimaatdeal

Terugblik
Voortgang in 2021

Status

brengen. Of en hoe de klimaatdeal ten uitvoer zal
worden gebracht hangt daarna af van rijksbeleid en
financiering. Aan de hand van deze inzichten wordt de
klimaatdeal nog verder geconcretiseerd.

Planning 2022

Wat is er nodig

kunnen schalen door een
financieel gunstiger aanbod,
zien wij de aansluitkosten
Gebiedsdeal eerste tranche
voor warmtenetten alleen
Warmte op Zuid – in potentie
maar stijgen. Er blijft voor
A t/m C: Aardgasvrij
ca. 4000 woningen in
D: Klimaatadaptatie
ons een zeer grote
Van de klimaatdeal zijn (cumulatief sinds het sluiten) de Pendrecht en Feijenoord.
We bepalen de
onrendabele top bij de
volgende woningaantallen gerealiseerd:
klimaatadaptieve
overstap van aardgas naar
Pendrecht – 550 (fase 1)
Aanbesteding Prinsenland /
uitdagingen per wijk aan de warmtenet. Bij
Prinsenland / Het Lage Land – 1100
Het Lage Land – in potentie
hand van de (wijk- en)
gelijkblijvende
Overschie – 360 woningen aangesloten op lokaal
ca. 2000 woningen.
buurtpaspoorten. Daaruit
omstandigheden komt het
warmte-eiland (met tijdelijke gasketel); op termijn op te
volgt een prioritering van
einde van wat wij kunnen
nemen in stadswarmtenet.
Verkenning gebiedsaanpak
wijken waar we aan de slag aansluiten in zicht. Wij
Dokhaven gebied in Oud
gaan. We werken toe naar hebben daarvoor tenminste
Daarnaast zijn intensieve gesprekken gevoerd over
Charlois.
het nemen van vaste
volledige afschaffing van de
volgende fasen nieuw op te starten gebiedsaanpakken
klimaatadaptieve
verhuurderheffing nodig
aardgasvrij in Pendrecht (Zuid en Noord), Feijenoord en D: Klimaatadaptatie
maatregelen bij reguliere
(ook gelet op andere
Prinsenland / Het Lage Land.
Samenwerken aan de
onderhoudsmomenten..
opgaven in de stad en onze
wijk/buurtpaspoorten
woningportefeuille, als
D: Klimaatadaptatie
(trekker = gemeente) waarin E: Energievraag
funderingen, nieuwbouw en
We hebben de intentieverklaring ondertekend met het we per wijk de
verduurzamen
onderhoud). Dit betreft de
Rotterdams Weerwoord, gemeente en de andere 3
klimaatadaptatie opgaven
We zullen gestaag en bij
aansluitkosten voor ons als
grote woningcorporaties. Doel is om de samenwerking inzichtelijk maken (tot op
logische (onderhouds)
corporatie. De energielasten
op het vlak van klimaatadaptatie te vergroten.
gebouwniveau).
momenten verder invulling voor de huurders moeten
geven aan deze opgave
vanzelfsprekend niet meer
Daarnaast hebben we bij meerdere projecten
Pilot Hittestress beleid,
worden dan in de situatie
klimaatadaptieve maatregelen genomen, waaronder
gericht op het gefaseerd
F: Circulair
met aardgas, en bij voorkeur
groene daken. En we hebben de eerste stappen gezet
aanpakken van onze
Stap voor stap verbeteren
lager.
richting beleid voor zomercomfort (tegen hittestress).
portefeuille, waarbij de
en uitbreiden van circulair
prioriteit de eerste jaren
materiaalgebruik in onze
D: Klimaatadaptatie
E: Energievraag verduurzamen
wordt gelegd bij
bouw en onderhoudscyclus. Het is financieel moeilijk om
Start pilot energie coöperatie (zonnepanelen op
seniorencomplexen.
naast de grote opgaven die
maatschappelijk vastgoed en
er al zijn, ook nog
appartementencomplexen, waar huurders van kunnen E: Energievraag
G: Mobiliteit
maatregelen op het vlak van
profiteren).
verduurzamen
klimaatadaptatie te nemen.
Rotterdams Klimaatakkoord. Voortgang van de klimaattafel Gebouwde omgeving in 2021
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onderhandelingen en een
betaalbaar aanbod.

Vooruitblik
Lange termijn
capaciteit en financieel
haalbaar zijn (zie ook
opmerkingen bij wat is er
nodig)
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Naam
Klimaatdeal

Terugblik
Voortgang in 2021

Status

Planning 2022

Hoewel wij het belang zien
van duurzame mobiliteit,
zien we dit niet als onze
Afronden LED verlichting
primaire opgave.
F: Circulair
gemeenschappelijke ruimten Gemeente is bijvoorbeeld
complexen
aan zet voor openbare
• Circulaire aanbesteding Oost-Sidelinge
laadinfra en goede OV
(Overschie) is afgerond en het project is nu in
F: Circulair
verbindingen en
de ontwerpfase
Hergebruik van materialen bij bereikbaarheid.
• Consignatie overeenkomst circulaire sloop
mutatiemomenten
gesloten
• Circulaire sloop van de Mijnkintbuurt is gestart (wastafels)
• Circulair materiaalgebruik toegepast bij diverse
projecten (o.a. Maurits Jacob, Prinsessenflats, Verder uitwerken van de
consignatieovereenkomst en
Wolphaertsstraat)
circulaire sloopprojecten
G: Mobiliteit
Prioritering circulaire stappen
De genoemde pilot rond deelmobiliteit is niet tot
in onze bouw en
wasdom gekomen. Wij waren daarin geen trekkers.
onderhoudscyclus
Elektrisch koken wordt nu waar mogelijk toegepast bij
mutatie (in woningen > bouwjaar 1975)

Afronden pilot
energiecoöperatie

Vooruitblik
Lange termijn

Hoogbouw in hout
(Pendrecht)
G: Mobiliteit
n.v.t.

Wat is er nodig
Duidelijkere prioritering en
ondersteuning vanuit
gemeente daarbij kan ons
helpen. Ook kan gemeente
een belangrijke rol vervullen
door klimaatadaptatie als
koppelkans mee te nemen
bij gebiedsaanpakken
aardgasvrij.
E: Energievraag
verduurzamen
Wij vragen gemeente een
goede afweging te maken en
te beoordelen of
zonnepanelen op
monumenten onder
voorwaarden toch mogelijk
zijn.
We zien een toename van
opwek (zon, wind) en
energetische installaties op
en aan panden. Eenduidige
en heldere Welstandsregels
hiervoor, zijn nodig om te
kunnen opschalen.
De mogelijke afschaffing van
de salderingsregeling maakt
het minder aantrekkelijk
voor ons om te investeren in
zonnepanelen en beperkt
bovendien de
terugverdiencapaciteit.

Rotterdams Klimaatakkoord. Voortgang van de klimaattafel Gebouwde omgeving in 2021

Rotterdams Klimaatakkoord. Voortgang van de klimaattafels in 2021

13
22

Naam
Klimaatdeal

Status

Terugblik
Voortgang in 2021

Planning 2022

Vooruitblik
Lange termijn

Wat is er nodig
Regelgeving en subsidies op
het vlak van duurzame
energie fluctueren nogal en
dat helpt ons op lange
termijn niet.
F: Circulair
De markt op dit vlak is nog
pril en de kosten stijgen
hard. We zijn afhankelijk van
veel externe partijen.
Gemeente kan helpen bij het
verlagen van bouwleges in
het geval van ambitieuze
duurzame bouwprojecten.
G: Mobiliteit
Omdat de
duurzaamheidsopgave
rondom onze complexen al
zeer hoog is
(energietransitie,
klimaatadaptatie en
circulariteit) en mobiliteit
niet met onze kerntaak te
maken heeft, heeft
duurzame mobiliteit voor
ons minder prioriteit. We
moeten scherpe keuzes
maken. Het zou ons wel
helpen als gemeente hierop
een duidelijke rol vervult en
ons deelgenoot maakt van
mobiliteitsplannen in wijken.
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Naam
Klimaatdeal

Terugblik
Voortgang in 2021

Status

Planning 2022

Vooruitblik
Lange termijn

Energiemaatregelen en
verduurzaming door
Heimstaden (Klimaatdeal
#50)

De 14 verkenningen Aardgasvrij zijn uitgevoerd en
vormen de basis voor de Rotterdamse Transitievisie
Warmte (TvW) - juni 2021 vastgesteld. De uitkomsten
geven aan of het haalbaar en betaalbaar is om in de
verkende gebieden een gebiedsaanpak aardgasvrij te
starten en daarmee de strategie om de klimaatdeal ten
uitvoer te brengen. Of en hoe de klimaatdeal ten
uitvoer zal worden gebracht hangt daarna af van
rijksbeleid en financiering. Aan de hand van deze
inzichten wordt de klimaatdeal nog verder
geconcretiseerd.

In 2022 lopen er diverse
duurzaamheidsprojecten in
Rotterdam:
1. Afronding verduurzaming
Grassen-buurt 56 woningen
naar label A & B.
2. In de wijk Heindijk stappen
wij over op stadswarmte met
11 woningen en
verduurzamen we. De overige
25 woningen verduurzamen
wij alleen van buiten.
3. In 2022 verbeteren we de
schil bij nog eens 114
woningen, varierend van
dakisolatie tot het plaatsen
van isolerend glas.
Verbetering leidt tot een label
C.
4. Routekaart opstellen voor
alle woningen tot en met
2030

In principe is Heimstaden
nog steeds geïnteresseerd
om mee te doen in een
gebiedsaanpak.

Energiemaatregelen en
verduurzaming door VVE
Netwerk Rotterdam
(Klimaatdeal #51)

Op 15 september 2021 heeft wethouder Kurvers de
interactieve website van het VvE netwerk gelanceerd.
Daarmee is een mogelijkheid geschapen om beter en
effectiever met de deelnemers aan het netwerk te
communiceren. Het bestuur van het netwerk heeft een
10-puntenplan opgesteld. Een aantal punten gaat over
verduurzaming in het kader van het Rotterdams
Klimaatakkoord. Die punten zijn; ondersteunen en
bevorderen van verduurzaming; de transitie om van het
gas af te gaan en ondersteuning aan initiatieven rond

De planning van 2022 is het
laten groeien van het netwerk
en de deelnemers aan te
moedigen veel meer kennis
en informatie met elkaar te
delen. Die kennisdeling geldt
ook voor de onderwerpen in
ons actieplan waar het
verduurzaming betreft. Een
goede samenwerking met de

In de jaren daarna zal
verduurzaming zonder
twijfel een grote rol spelen
voor VvE’s en dus ook voor
ons netwerk. In 2022 gaan
we nader in kaart brengen
hoe een lange termijn
strategie er voor het
netwerk op dit onderwerp
uit moet zien. We willen dat
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Wat is er nodig

Goede kennisdeling met alle
relevante partijen is
belangrijk voor gerichte
informatie aan de
deelnemende VvE’s in ons
netwerk. Tenslotte is
ondersteuning, ook
financieel, vanuit de
gemeente Rotterdam en
anderen nog wel nodig om
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Naam
Klimaatdeal

Terugblik
Voortgang in 2021

Status

“optopping van woningcomplexen” die vaak ook een
duurzaamheidselement hebben. Op onze website
hebben we op verschillende manieren aandacht
besteedt aan initiatieven die gerelateerd zijn aan
verduurzaming. Helaas hebben we door COVID-19 geen
fysieke bijeenkomsten kunnen organiseren over deze
onderwerpen. 2021 was dus voor het netwerk vooral
een jaar voor het ontwikkelen van de interactieve
website en het werven van deelnemers.
Legenda

Groen
Oranje
Rood

Vooruitblik
Lange termijn

Planning 2022
gemeente Rotterdam en
VVE010 op deze thema’s zal
daarbij een belangrijk
hulpmiddel zijn om de
verduurzaming van de VvE’s
een impuls te geven.

graag interactief doen met
de deelnemers aan het
netwerk en andere
relevante maatschappelijke
partners.

Wat is er nodig
het netwerk echt goed op
gang te brengen.

Klimaatdeal verloopt grosso modo zoals beoogd op 22 nov 2019 en/of is succesvol afgerond
Klimaatdeal verloopt niet zoals beoogd op 22 nov 2019, bijsturen
Klimaatdeal is gestrand of mist energie, afsluiten
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In 2021 is samengewerkt met:
Bouwend NL
Bouwinvest
Comfort Makelaardij
Dutch Green Building
Council
Eneco
Energie van Rotterdam
Gemeente Rotterdam
Havensteder
Habion
Heimstaden
InvestNL
Manhave

NPRZ
NVM ZHZ
Platform Ontwikkelaars Rotterdam
Ressort Wonen
Spindler makelaardij
Thijs Meijer Makelaardij
Vattenfall
Vesteda
VVE010
VvE-netwerk Rotterdam
Woningbouwvereniging Hoek van Holland
Woonbron
Woonstad Rotterdam

Rotterdams Klimaatakkoord. Voortgang van de klimaattafels in 2021
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Voortgang van de
klimaattafel Schone
energie in 2021
20 januari 2022

Inleiding
Rotterdam werkt hard aan het duurzaam opwekken van energie en een slim en
betrouwbaar energiesysteem. De tafel Schone energie richt zich op versnelling
en vergroting van het aandeel opwek van schone energie om CO2-uitstoot te
beperken. Dit vraagt onder meer om het activeren van bewoners, organisaties
en bedrijven om tot verdere actie te komen. De tafel is daarbij gericht op
aanvullingen ten opzichte van wat al gebeurt vanuit de markt, maatschappij,
gemeente en andere overheden in Rotterdam. De focus ligt op onderwerpen
waar tafelpartijen het verschil kunnen maken. In de praktijk is dit de opwek van
met name duurzame elektriciteit via zon. Voor het onderdeel warmte geldt dat
de grotere opgave en uitdagingen op systeemniveau al volop aandacht genieten
van vele partijen en gesprekstafels, waaraan de tafel weinig kan toevoegen. In
het samenspel met de tafel Gebouwde omgeving liggen mogelijk kansen aan de
afnamekant, op gebouw en blokniveau.

Terugblik
In 2021 is naast uitvoering van de bestaande deals gewerkt aan en in
nieuwe samenwerkingen: kleine comités binnen de tafel Schone energie en
de intensivering van de samenwerking tussen de tafels Schone energie en
Gebouwde omgeving.
Bestaande, afgeronde en nieuwe deals
De tabel onderaan deze rapportage geeft inzicht in de voortgang van de
klimaatdeals van de tafel Schone energie. Er zijn dit jaar twee deals afgerond
die hun doel hebben bereikt; ‘Regionale versnelling wind op land’ (klimaatdeal
#38) en ‘Aanlanding elektriciteit uit wind op zee (klimaatdeal #40)’. Bij
klimaatdeal #38 zijn einde 2020 al afspraken gemaakt en is de binnen de
klimaatdeal beoogde versnelling bereikt. Bij klimaatdeal #40 is het regioadvies
van de betrokken partijen integraal overgenomen door het Rijk. Dit betekent
dat de aanlanding van windenergie op zee op de door de regio geadviseerde
locatie gaat plaatsvinden. Het Havenbedrijf, Rotterdam, NWEA Eneco, Stedin
en Deltalinqs blijven samenwerken om nieuwe kansen te benutten rondom de
waterstofontwikkelingen en extra aanlandingen in 2030.
Begin dit jaar zijn twee deals ‘in wording’ tot officiële deals gemaakt. Het
gaat om de deals ’Verduurzamen van bedrijfsterreinen (klimaatdeal #53)’ en
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‘90 Coöperatieve zonnedaken (klimaatdeal #54)’. In klimaatdeal #53 slaan
ondernemers, lokale partners en stedelijke partijen handen ineen rondom
energiebesparing, -opwek en mobiliteit. Het doel is om met maatwerk snellere
verduurzaming van Rotterdamse bedrijventerreinen te realiseren. Dit is tevens de
opmaat naar verkenning van verdere versnellingsmogelijkheden (zie verderop).
Klimaatdeal #54 is gericht op het realiseren van 90 coöperatieve zonnedaken
waar bewoners samen eigenaar zijn van zonnepanelen op een dak in de buurt.
Hierdoor kan iedere Rotterdammer deelnemen in een energiecoöperatie in de
buurt – ongeacht de dikte van de portemonnee.
Kleine Comités: Gerichte verdieping rond thema’s door netwerkpartners
De behoefte bestond bij de netwerkpartners van de klimaattafel om gericht
te verdiepen rondom enkele specifieke onderwerpen. Hiertoe is een aantal
Kleine Comités in het leven geroepen om per thema op zoek te gaan naar
mogelijkheden voor grotere potentie en mogelijk versnelling. Zo is vanaf
het eerste kwartaal door experts gewerkt aan het in kaart brengen van de
belemmeringen en kansen op vijf onderwerpen. Onderstaande tabel gaat nader
in op de inhoud en opbrengsten van deze kleine comités:
Klein comité

Deelnemers

Struikelblokken

Zon op BRZO
bedrijfsdaken

TNO, Havenbedrijf
R’dam, VR-RR,
Brandweer NL,
DCMR, Eneco,
Econnetic en
gemeente R’dam

BRZO (Besluit Risico Zware Ongevallen)
is een veiligheidsregime voor bedrijven
met gevaarlijke stoffen, hetgeen binnen
het havengebied veel voor komt. Het
plaatsen van zonnepanelen geldt als
risico verhogend. Inzicht van het comité
is dat plaatsen van PV-panelen onder
voorwaarden mogelijk is. Op basis van
het verwachte eindadvies kan mogelijk
een nieuwe klimaatdeal gesloten worden.

Solar
Carports

Sunrock, Eneco,
Greenchoice,
Kieszon, ASN Bank
en Econnetic

Parkeerterreinen overkappen met
PV-systeem kent veel potentie. Een
inventarisatie is gemaakt van knelpunten
en uitdagingen rond techniek, beleid,
financiering en wet- en regelgeving.
Conclusie is dat lokale en overkoepelende lobby nodig is om drempels voor
versnelling weg te nemen.
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Repowering
Wind

Engie, Eneco,
Vattenfall,
Greenchoice,
NWEA, TNO,
Stedin, Havenbedrijf R’dam,
gemeente R’dam

Eerder onderzoek leerde dat bestaande
windparken aan het einde van de (economische) levensduur, niet vanzelfsprekend
gerepowered zullen worden. De uitdagingen voor repowering van de huidige
windlocaties zijn verkend en voorzien
van suggesties. Het havenbedrijf en
gemeente R’dam hebben de conclusies
opgenomen in manier van opereren.

Energieopwek Greenchoice,
en -armoede
Energie van
R’dam, PZH, TNO
en Woonstad- en
Gemeente R’dam

De energietransitie raakt inwoners
tot achter de voordeur, ook in de
portemonnee. Advies is om de
energietransitie als middel te gebruiken
in het verlichten van energiearmoede,
ook al kan deze het niet verhelpen.
Aanbeveling is om meerdere opgaven,
waar onder energie- en warmtetransitie,
integraal te benaderen. Zowel in het
afstemmen van lopende initiatieven,
als bij het combineren van opgaven in
de aanpak. Verkenning naar te maken
procesafspraken loopt.

Zon op
bedrijfsdaken

Bedrijfsdaken hebben grote
opwekpotentie. Ondanks tal van
ondersteuningsregelingen is er nog
volop ruimte voor versnelling. Mede
op basis van de verkenning van
drempels en kansen, heeft de gemeente
geïntensiveerd ingezet op ‘daken jagen’:
activeren van bedrijven met verstrekte
SDE+ subsidie die geen vervolgstappen
hebben genomen.

Econnetic, Eneco,
Gemeente R’dam,
Havenbedrijf
R’dam Energie
van R’dam,
Greenchoice,
Sunrock en
KiesZon

Intensivering samenwerking tafel Gebouwde omgeving
De tafel Schone energie is in 2021 intensiever gaan samenwerken met de
tafel Gebouwde omgeving. Dit mede gezien de focus op zonne-energie en het
bredere benodigde samenspel met de gebouwde omgeving. Het netwerk van de
tafel Gebouwde omgeving gaat over aanbod van de daken voor zonneopwek,
maar ook over de vraag naar duurzame warmte en koude voorzieningen. Door
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nauwer samen te werken kunnen aanbod en vraag beter afgestemd en parallel
geactiveerd worden. Voor gebruikers en/of eigenaren van gebouwen ligt het
voor de hand om naar de gehele verduurzamingsopgave te kijken en niet apart
naar opwek, aardgasvrij, energiebesparing of vergroening. Inmiddels zijn
verschillende gerichte initiatieven gestart met stakeholders. De ‘Vooruitblik’ gaat
hierop nader in.

Vooruitblik
De cijfers van de DCMR laten zien dat de gewenste emissiereductie vraagt om
aanvullende actie. De huidige koers is onvoldoende om de ambities van 49%
CO2-reductie per 2030 te realiseren. Verhoging van deze ambitie naar 55%
maakt dat het te overbruggen ‘gat’ groter zal worden .
Van belang is dat de cijfermatige impact van de deals aan de tafel Schone
energie in directe zin beperkt is, ook omdat deze goeddeels gericht zijn op
procesinterventies en onderzoeken en zich richten op voorwaarden. Tevens
geldt dat de gemeentelijke doelstellingen voor opwek van duurzame zon en
wind circa 12-13% bijdragen aan de 49%-55% reductiedoelstellingen voor 2030.
Deze bijdrage wordt overigens in scope 2 gerealiseerd. De grootste bijdrage
aan de doelstellingen voor 2030 is te halen in scope 1. Het gaat dan om inzetten
op uitfasering van warmtekrachtkoppelingen (wkk’s) en gascentrales. De
directe invloedsfeer van de tafel Schone energie bevindt zich in scope 2, waar
wij onverminderd blijven werken aan versnelling en opschaling van schone
energieopwek.
De samenwerking met de tafel Gebouwde omgeving zal verder en gericht
worden geïntensiveerd. Centraal hierbij staat dat de tafels zich richten op
effectiviteit. Waar is het meeste verschil te maken? En hoe? In onze ogen
vraagt dit om een gerichte doelgroepenbenadering en rationalisering van de
opgave: inzicht in potentie, lopende realisatie, drempels en benodigdheden. Dit
laatste gebeurt onder andere in afstemming met de andere klimaattafels en de
gemeente Rotterdam.
Er is gekozen om de focus te leggen op 3 typen deals: doelgroep deals,
themadeals en een gebiedsgerichte deal. Hieronder wordt per potentiële nieuwe
deal een korte toelichting gegeven. In 2022 zullen deze verder geconcretiseerd
worden.
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Beoogde deals
Doelgroep deals
Doelgroep scholen: Enthousiasmeren scholieren voor de banen van de toekomst
en het verduurzamen van schooldaken. Het plaatsen van zonnepanelen en
de aanleg van groene daken wordt gecombineerd met een curriculum over
duurzaamheid en baankansen daarin. Zo bereikt de school meerdere doelen: Het
vergroenen en verzonnen van daken, leerlingen leren over duurzame energie én
kinderen worden geënthousiasmeerd voor opleidingen die leiden tot banen die
er daadwerkelijk zijn.
Doelgroep ondernemers: Verduurzamen bedrijventerreinen: Steeds meer
ondernemers willen werken aan verduurzaming. Ondernemers hebben daarbij
om meerdere redenen baat bij een collectieve aanpak: kostenbesparing,
laagdrempelig toegang tot deskundigheid, ontzorging, gebundelde vraag,
(mogelijke) lokale benutting van reststromen en positieve uitwerking op de
waarde van het vastgoed en de uitstraling van het terrein.
Randvoorwaarde voor het verduurzamen van bedrijventerreinen is de
lokale organisatie op het terrein zelf. De gemeente Rotterdam richt zich op
bedrijventerreinen waar al een zekere organisatiegraad aanwezig is. De
tafels Gebouwde omgeving en Schone energie willen zich richten op de
bedrijventerreinen waar de organisatiegraad nog niet zo sterk aanwezig is. In het
kader van de gezamenlijke werkgeversbenadering willen we, in afstemming met
gemeente Rotterdam en de klimaattafel Mobiliteit, de bedrijventerreinen gaan
benaderen om te bezien wat hun plannen zijn en waar wij ze kunnen helpen om
die te realiseren middels klimaatdeals.
Bij het uitwerken van deze kansen wordt er ook gekeken welke synergie er kan
worden gecreëerd met de huidige klimaatdeal #43: Zon op bedrijfsdaken in het
stedelijk gebied en klimaatdeal #53: Verduurzamen van bedrijfsterreinen.
Doelgroep particuliere ontwikkelaars: Transformatieprojecten en koude
voorzieningen bij nieuwbouw: De komende jaren zijn er veel panden in
Rotterdam die een functiewijziging ondergaan en getransformeerd worden van
bedrijfspanden en kantoren naar woningen. Zo’n ingrijpende verbouwing is hét
moment om direct ook toekomstbestendig te verduurzamen. Daarnaast wordt bij
ontwikkelingen steeds vaker koude voorzieningen gerealiseerd. Enerzijds is dit
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door strengere wetgeving (BENG-eisen), anderzijds door hogere comfortwensen
van toekomstige bewoners. Het toepassen van koeling uit de ondergrond of
oppervlaktewater is hierbij wenselijk, omdat dit niet leidt tot extra opwarming
van de buitenlucht. De ruimte in de ondergrond is echter beperkt. Samenwerking
en afstemming tussen ontwikkelaars over warmte-koudeopslag is hierbij
belangrijk en daar zien we een rol voor de klimaattafel.
Doelgroep particulieren: Verduurzaming door particuliere eigenaren: Ruim 31%
van de woningen in Rotterdam is in handen van eigenaar-bewoners. Daarnaast
is nog ruim 21% in bezit van particuliere verhuurders (zowel grote als kleine). Er
is nog veel winst te behalen bij de participatie van eigenaar-bewoners en kleine
particuliere verhuurders bij het treffen van energiebesparende maatregelen,
opwek van duurzame energie, de overstap naar aardgasvrij en het vergroenen
van de leefomgeving (geveltuinen, onttegelen, afkoppelen hemelwater). Het
betrekken, informeren en ontzorgen van deze doelgroepen is belangrijk,
omdat het duizenden individuen/huishoudens betreft die veelal beschikken
over beperkte middelen, kennis en tijd. Goede aanknopingspunten zijn de
zogenaamde ‘natuurlijke momenten’ (verhuizing, verbouwing, investering in
installaties et cetera). Makelaars en aannemers kunnen hier een rol in vervullen.
Met hen gaan we vanuit de klimaattafel hierover in gesprek. Mogelijk komt er in
de toekomst zelfs een verplichting voor verduurzaming op natuurlijke momenten
vanuit de EU.
Themadeals
Energiearmoede procesdeal /intentieovereenkomst: Om verdere
energiearmoede zoveel mogelijk te verlichten, willen we een deal met
onze partners van de tafels Schone energie en Gebouwde omgeving, zij
zien mogelijkheden om afspraken te maken op welke wijze projecten
energiearmoede-proof gemaakt kunnen worden. Zo worden alle lopende en
nieuwe projecten van partners vanzelf pilots voor een nieuwe werkwijze. En
dit biedt kans om daadwerkelijk iets te doen aan de energiearmoede, data te
monitoren, te leren van elkaar, gericht te lobbyen en Europese budgetten binnen
te halen. Denk hierbij aan afspraken over bijvoorbeeld een inclusiviteitscheck,
contact met wijkmanager en wijkteam voor een integrale aanpak met projecten
die daar al lopen, gebruik van woon-profielen van de bewoners, afspraken over
monitoring van deze projecten en informatiedeling.
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BRZO: Het Klein Comité Zon op BRZO-bedrijfsdaken leidt tot een advies dat
kan leiden tot een nieuwe klimaatdeal. De bevindingen kunnen de basis vormen
voor het ontwikkelen van een kader voor toekomstige zonneprojecten bij BRZObedrijven. Hier zouden ook drie cases van lopende vergunningsaanvragen voor
bestudeerd kunnen worden. Deze potentiële deal wordt in het voorjaar van 2022
verder verkend.
Gebiedsgerichte deals
Versnellingswijk: De lessen van de gebiedsaanpakken aardgasvrij en de
afspraken/deals die we met de doelgroep netwerken kunnen maken worden
vertaald in een gebiedsgerichte aanpak voor 1 wijk in Rotterdam waar
integraal gewerkt gaat worden aan het opschalen van verduurzaming. In nauw
overleg met de gemeente, netwerkpartners en vertegenwoordiging van de
wijk wordt een zorgvuldige afweging gemaakt over de versnellingswijk. Een
multidisciplinair team met een lokale vertegenwoordiger van alle betrokken
doelgroepen gaat aan de slag om oplossingen te vinden voor belemmeringen.
Voor die problemen waar op Rotterdamse schaal geen oplossing wordt
gevonden, wordt samengewerkt met het Rijk.
Partnerschap en samenwerking Tafels Schone energie en Gebouwde
Omgeving met Rijk, EU of gemeente
Om versnelling aan te brengen bij het reduceren van CO2-uitstoot en het
vergroten van het aandeel schone energieopwek hebben we onze partners
hard nodig. Er zijn ontwikkelingen waar de tafels Schone energie en Gebouwde
Omgeving verschillende overheden bij nodig hebben. Het Rijk en de gemeente
kunnen zo onder meer bijschieten of sturen met publiekscampagnes, extra
middelen, advies of aangepaste regelgeving. Samen met de EU kunnen zij ook
ruimte om te experimenteren mogelijk maken.
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Klimaatdeals Schone Energie

Naam
Klimaatdeal
Ontwikkelen van
productie van duurzame
energie uit de haven
(Klimaatdeal #36)

Terugblik
Voortgang in 2021

Status

Wij verkennen nieuwe mogelijkheden om in het
havengebied wind- en zonne-energie te ontwikkelen.
Gezamenlijk onderzoek door Havenbedrijf Rotterdam,
Provincie en gemeente is uitgevoerd en opgeleverd in
2020. Hieruit volgde dat behoud van het huidige
opgestelde vermogen windenergie een uitdaging zal
vormen. Aanvullende potentie van zon bedraagt 130150 MWp. Realisatie van dit laatste vraagt nadrukkelijk
om aanvullende acties.

Planning 2022

Het Havenbedrijf zet zich in om bedrijfsdaken binnen
het havengebied van zonnepanelen te voorzien.
Faciliterende activiteiten voor bedrijven zijn in 2021
doorgegaan. Voor de activiteiten op pand/locatieniveau geldt dat de ontwikkeling vooral is
ingegeven door de marktvraag en -aanbod en SDE+(+)
subsidie. De ontwikkelaars van nieuw vastgoed groter
dan 5000 m2 in de haven maken de daken geschikt
voor zon-PV.
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Wat is er nodig

In 2022 moet er duidelijk
ontstaan hoe het traject
van het drijvende
zonnepark Slufter vervolgd
wordt.

Er wordt onderzocht welke
nieuwe mogelijkheden er
tot 2030 zijn om in het
havengebied wind en
zonne-energie te
ontwikkelen. Doel is om,
samen met partijen in het
havengebied, een helder
inzicht te krijgen in deze
mogelijkheden en ze
optimaal te benutten.

Mogelijk zijn er
aanvullende afspraken
nodig tussen het Rijk en
het Havenbedrijf inzake
de tender drijvend
zonnepark Slufter.

Ontwikkeling zon op
bedrijfsdaken zal verder
voortgezet worden.
Drijvende kracht blijft de
beschikbaarheid van
daken en SDE++ subsidies
vanuit het Rijk.

De ontwikkeling van zon
op nieuwe en bestaande
bedrijfsdaken zal zich
verder voortzetten.
Energiescans voor
bestaande gebouwen
(loodsen en kantoren)
structureel aanbieden.

Passende stimulering
vanuit het Rijk zoals de
SDE++ regeling.

In 2021 volgden planvorming en vervolgacties. En zou
er worden gestart met de tender drijvend zonnepark
Slufter. De tenderprocedure is tot nadere orde
uitgesteld vanwege een lopende fiscaal complexe
situatie. In september 2021 is er een onafhankelijk
juridisch advies afgerond en wordt op basis daarvan
gewerkt aan een financieel advies. Op dit moment
worden beide adviezen beoordeeld.

Zon op bedrijfsdaken in
het havengebied
(Klimaatdeal #37)

Vooruitblik
Lange termijn

Zoals in de kolom hier
links benoemd is, is de

Passende regeling voor
bedrijfsdaken die ook een
BRZO-status hebben,
zodat ook daar zon PV op
kan worden aangebracht.
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Ook in 2021 was het animo van bedrijven (panden met
kleinere dakoppervlaktes) voor gezamenlijke zonexploitatie overigens beperkt, hetgeen deels vanuit de
complexiteit en benodigde focus op kernactiviteiten in
de COVID-19 crisis kan worden verklaard. Inmiddels
worden ook klanten in het Distripark Botlek een
energiescan aangeboden. In deze scan wordt naast
kansen voor zon-PV ook energiebesparende
maatregelen als advies meegegeven.
De gunning van de tender voor Zon op het eigen
vastgoed van het Havenbedrijf is in 2021 afgerond en
de daken worden verhuurd.

Regionale versnelling
wind op land
(Klimaatdeal #38)

gunning van de tender
voor Zon op het eigen
vastgoed van het
Havenbedrijf in 2021
afgerond en worden de
daken verhuurd. Er is eind
2021 een begin gemaakt
met de installatie van de
panelen. De verwachting
is dat deze panelen in
2022 zijn geïnstalleerd.

Energiescan-programma
van gemeente
voortzetten

Voor een viertal windenergieprojecten plaatsen
gemeente, ontwikkelaars en grondeigenaren
handtekeningen onder de afspraken. Hiervoor zijn
lopende processen rondom creëren sociaal draagvlak
en participatie randvoorwaardelijk.
In 2020 zijn afspraken gemaakt voor alle vier de
windenergieprojecten. Hiermee is de deadline voor
start exploitatie in zicht.
Tevens geldt dat de deal hiermee zijn doel heeft
bereikt: versnelling binnen de deal is door
samenwerking met grondeigenaren en ontwikkelaars
bereikt. Daarom kan de deal worden afgerond

Ketenstimulatie van
elektriciteit uit wind op
zee (Klimaatdeal #39)

De koppeling tussen de vraag naar hernieuwbare
elektriciteit en aanbod door nieuwe windparken op zee
moet zorgen voor een belangrijke stimulans in de
verdere ontwikkeling van het Rotterdamse offshore
windcluster. Met alle partijen vertellen wij een
gezamenlijk verhaal en koppelen wij dit aan de
bestaande ambities voor de verduurzaming van het
havengebied. Doel van de deal is een aantal
opvolgende input-acties gericht op het stimuleren van
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In 2022 wordt de
continue dialoog
voortgezet. Eind
2021/begin 2022 komt
het ministerie van EZK
met een eindrapportage
van de Guidehouse studie
over de roadmap 2040 en
de koppeling van vraag en

EZK werkt samen met de
windsector aan een
routekaart voor offshore
wind met daarin een extra
opgave van in ieder geval
10,7GW uit te geven tot
2030. De vraag of dit
zonder subsidie kan
gebeuren, staat centraal

Het is van belang dat er
aansluiting is van de
klimaatdeal elektriciteit
uit wind bij de landelijke
platforms waar
beleidsinstrumentarium
voor vraagstimulering.
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duidelijkheid over oplossingen voor het wegnemen van
belemmeringen zoals beschikbaarheid infrastructuur
tussen nu en 2030, met een doorkijk naar 2050 en
daarbij de wettelijke kaders voor netbeheer te
verruimen zodat er vooruitlopend op de
elektrificatieprojecten de benodigde infrastructuur kan
worden aangelegd.
De dealpartijen en bredere organisaties hebben in 2020
een lobbybrief verstuurd aan het ministerie van EZK
met daarin steun voor een beleidsversnelling als het
gaat om vraag/aanbod koppeling en de rol van
elektrificatie daarbij. Mede naar aanleiding van de
aanbevelingen van het Afry-rapport zet het ministerie
van EZK in op vervolgstappen met de sector (o.m.
omzetten naar aanbestedingscriteria).

Aanlanding elektriciteit
uit wind op zee
(Klimaatdeal #40)

aanbod. Daarnaast wordt
de consultatie over het
Noordzee Programma
2022-2026 in het eerste
kwartaal 2022 afgerond
(met daarin aandacht
voor vraag/aanbod
koppeling en de
aanvullende opdracht om
10GW additioneel wind
op zee tot 2030 in te
regelen).

Om schone energie te benutten zet Rotterdam in op
regionale aanlanding van elektriciteit uit wind op zee. In
de regio Rotterdam speelt aanlanding van deze
elektriciteit een grote rol in de ambities voor de
verduurzaming van het havengebied.

In 2021 is bepaald hoe
partijen waar mogelijk
deze deal kunnen
benutten voor nieuwe
kansen rondom de
waterstofontwikkelingen
en extra aanlandingen in
2030. Deze ontwikkeling
valt buiten de scope van
de deal, maar is een
ontwikkeling die een
continue aandacht heeft
van de partijen binnen
deze deal.

Deze klimaatdeal is onderdeel van de gezamenlijke
lobby-agenda vanuit regionale partijen richting de
rijksoverheid (Klimaatdeal #39)
In november 2020 heeft EZK besloten over de locatie en
tracé van deze aanlanding waarin het regio-advies
integraal overgenomen.
Tevens geldt dat de deal hiermee het doel voor de
aanlanding heeft bereikt. Daarmee is deze deal met
succes afgerond.

Zonenergie in woonwijk
Prinsenland – Het Lage
Land (Klimaatdeal #41)

Er wordt onderzocht hoe de opwek, opslag en
distributie van zonne-energie kan worden gekoppeld.
Op basis van het rapport ‘Vergezicht
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in het vervolg van de
Guidehouse opdracht, nl.
hoe kan via
vraagstimulering niet
alleen de elektrificatie van
de
industrie/mobiliteit/gebo
uwde omgeving maar ook
de flex van die vraag kan
worden gekoppeld aan de
productie van
windenergie. Hierbij gaat
het niet alleen om de
periode tot 2030 maar
ook tot 2040 en verder.

In 2022 worden:
- de eerste meters
opwek zonne-energie

In de “Leidraad Zonneenergie Rotterdam” van
Gemeente Rotterdam en
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elektriciteitsneutraal Prinsenland-Het Lage Land’ maakt
de gemeente afspraken met Woonstad en Stedin,
gericht op het organiseren van consortia die
experimenten of pilots gaan realiseren.
In 2021 is:
- de intentieovereenkomst tussen gemeente,
Sportbedrjif en EvR voor 4 coöperatieve daken met
zonne-energie op gymzalen getekend;
- de haalbaarheidsstudie met opslag van schone
energie bij vv Alexandria ’66 gestart;
- wordt in het project Smart Energy Alexanderhal
opwek, opslag en distributie van zonne-energie
vormgegeven;
- oprichting energie coöperatief Woonsol voor
huurders Woonstad.

-

-

-

-

-

Parkeerterreinen
overkappen met
zonnedaken
(Klimaatdeal #42)

Parkeerterreinen die geschikt zijn voor het overkappen
met zonnedaken, worden geselecteerd en daarna van
deze daken voorzien. Daarbij kunnen ook andere
functies ingevuld worden, zoals elektrische laadpalen,
docking stations voor elektrische fietsen en/of
opslag. Onderzoek heeft meerdere geschikte locaties
opgeleverd voor parkeerterreinen in eigendom van de
gemeente Rotterdam. De uiteindelijke shortlist vormt
de basis voor verdere ontwikkeling van deze deal. Om
óók parkeerterreinen die niet in eigendom zijn van de
gemeente Rotterdam te activeren heeft de gemeente
Rotterdam samen met het bedrijf Sobolt en de
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in voetpad in het
Prinsenpark
gerealiseerd;
de eerste twee
coöperatieve
zonnedaken op
gymzalen met
AlexEnergie
gerealiseerd;
coöperatieve
zonnedak Woonsol
Zwembad
Alexanderhof en
Prinsessenflats
gerealiseerd;
opwek op gevel
Woonstad
(Rodaristraat)
gerealiseerd.
project met
uitbreiding opslag
schone energie in de
wijk wordt gestart
opwek gevel sporthal
wordt gestart

In 2022 wordt gekeken
naar de mogelijkheid om
meerdere
parkeerterreinen in een
keer aan te besteden,
eventueel in
samenwerking met de
RES. Ook volgen
aanvullende
communicatie en
participatietools om de
potentie van

de “RES Rotterdam-Den
Haag” is onderschreven
dat opwek op gevels en
zonne-energie op
infrastructuur belangrijke
en kansrijke technieken
zijn voor de
energietransitie. De
verwachting is dat er op
de lange termijn meer
opwek op gevels en in
voetpaden en fietspaden
gerealiseerd gaat worden.
De twee coöperatieve
daken op gymzalen zijn de
eerste, mede in het kader
van de ambitie er 90 te
realiseren.
De rol van opslag van
zonne-energie in de wijk
onderzoeken en
vormgeven.
Nadat we geleerd hebben
van het parkeerterrein bij
HCR willen we meerdere
parkeerterreinen tegelijk
(zgn. mandje) in de markt
zetten. Het vermoeden
bestaat dat wanneer de
Solar Carport bij HCR
succesvol is dit als een
vliegwiel zal werken.
Hierdoor zal de gemeente
met meer partijen in

Parkeerterreinen met de
garantie dat deze voor de
komende 20 jaar geen
andere functie krijgen.
Hiervoor hebben we
medewerking nodig van
collega afdelingen in
zowel denk als
daadkracht.
Verder zijn er
marktpartijen nodig die
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Provincie Noord-Holland in 2020 een interactieve
online tool, www.parkthesun.com, ontwikkeld. Dit
heeft geleid tot veel aandacht in het werkveld en de
media
In 2020 is een marktconsultatie uitgevoerd waaruit
blijkt dat de business-case in principe haalbaar is, zij het
onder voorwaarden zoals in elk geval: voldoende lange
exploitatietermijnen, SDE++ subsidie vooralsnog
noodzakelijk is. Ook zijn er optimalisatie mogelijkheden
onderkend. De ontwikkelde online tool
www.parkthesun.com kreeg veel aandacht in het
werkveld en de media.

parkeerterreinen voor
zonne-energie meer
onder de aandacht te
brengen, met name de
private parkeerterreinen
en de parkeerterreinen
waar erfpacht op rust.
Kijken hoe eigenaren en
erfpachthouders de
mogelijkheid van een
Solar Carport op hun
parkeerterrein zien.

In 2021 zijn we in gesprek geraakt met Hockey Club
Rotterdam (HCR). In samenwerking met HCR en het
Sportbedrijf Rotterdam zijn we tot een PvE en een
opstalovereenkomst gekomen. Het is de bedoeling dat
in januari 2022 dit parkeerterrein wordt aanbesteed. In
de tussentijd hebben we het voornemen om de
eerdergenoemde shortlist door een bureau tegen het
licht t houden op haalbaarheid. Met dit rapport kunne
we dat weer verder om de shortlist tot ontwikkeling te
brengen, mede door de lessen die geleerd zijn in het
traject rondom het parkeerterrein van HCR.

gesprek raken waardoor
de Solar Carports in een
stroomversnelling zullen
raken.
Reeds nu spreken we al
marktpartijen die met
ideeën rondlopen die in
de toekomst goed
toepasbaar zijn in
Rotterdam. Hiervoor
hebben we echter wel
parkeerterreinen nodig
waar de te plaatsen Solar
Carport veel stroom kan
opwekken.

een haalbare
businesscase voor de
parkeerterreinen weten
rond te rekenen.
Wat ook zou helpen is als
de gemeente iets
tegenover de
onrendabele top zou
kunnen zetten. Denk aan
lagere leges door alleen
de constructie te
beschouwen voor de
berekening van de leges
en de kosten voor de
zonnepanelen hier buiten
te laten.
Soepele houding van de
gemeente ten opzichte
van in erfpacht
uitgegeven
parkeerterreinen. Kijken
of er onder erfpacht
mogelijk is.
Optimale medewerking bij
de door te lopen
procedures. De
overkappingen
makkelijker inpasbaar
maken in het
bestemmingsplan.

Zon op bedrijfsdaken in
het stedelijk gebied
(Klimaatdeal #43)

Om alle geschikte daken op bedrijventerreinen te
voorzien van zonnepanelen en waar mogelijk een
toepassing van windenergie, worden parkmanagers en
ondernemersverenigingen gefaciliteerd met
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Doel is om medio 2022 op
10 bedrijventerreinen
deze aanpak te hebben
opgestart. Daarnaast

Zonnepanelen op
bedrijfsdaken moet de
norm worden.
Verplichting via het

Zon op bedrijfsdaken
wordt integraal onderdeel
van de aanpak
verduurzamen van
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onafhankelijke adviseurs die hen de subsidieaanvraag
uit handen nemen. Zo wordt uitvoering gegeven aan de
door de gemeenteraad aangenomen motie ‘een dak vol
energie’. Betreft de stedelijke bedrijventerreinen.
In 2020 is op 3 terreinen (Spaanse Polder, Stadionweg
en Gadering) samen met parkmanagers de aanpak
verduurzamen bedrijventerreinen gestart. Deze aanpak
is in 2021 verder opgezet.

worden er in 2022 nieuwe
samenwerkingen
opgestart en komen er
nieuwe
ondernemersverenigingen
bij.

Besluit bouwwerken
leefomgeving (BBL) voor
nieuwbouw draagt hier
positief aan bij. Het
opnemen van eisen voor
bestaande bouw zal een
grotere impact hebben.
Daarnaast worden
zonnepanelen onderdeel
van de Erkende
Maatregelenlijst in het
kader van de
informatieplicht uit de
wet Milieubeheer voor
grootverbruikers.

bedrijventerreinen (zie
ook deal #53). Het
opnemen van eisen in het
BBL voor zon op
bedrijfsdaken kan de
opgave versnellen.

Binnen deze klimaatdeal
wordt er verkend welke
synergie er gecreëerd kan
worden met de beoogde
doelgroepdeal voor
bedrijventerreinen.

Er zijn 40
bedrijventerreinen in
Rotterdam. Ons doel is
om zoveel mogelijk
bedrijventerreinen te
verduurzamen. Dat er
energie aanwezig is bij de
ondernemers op de
bedrijventerreinen is heel
belangrijk om de
verduurzaming op een
betrijventerrein op gang
te helpen.

Er is tijd nodig. Het is een
langdurig traject mede
omdat er nu veel speelt
bij ondernemers door de
COVID-19. Verduurzamen
staat niet bovenaan hun
prioriteitenlijst.

Medio 2021 is de subsidieregeling ‘Energievouchers
voor ondernemers op bedrijventerreinen’ gestart,
hiermee kan een ondernemer een dakscan voor
zonnepanelen laten uitvoeren.
Door COVID-19 zijn de mogelijkheden om te overleggen
met ondernemers beperkt waardoor de opschaling
minder snel verloopt dan eerder gepland.

Zon op daken van
woningen (Klimaatdeal
#44)
Verduurzamen van
bedrijfsterreinen
(Klimaatdeal #53)

Deze klimaatdeal is opgeschaald naar klimaatdeal ‘Op
naar 90 coöperatieve zonnedaken’ (Klimaatdeal #54)
Samen met initiatiefnemers Eneco en Rabobank, zet de
gemeente Rotterdam komende jaren in op de
verduurzaming van bedrijventerreinen. Dat gebeurt
door individuele en vooral collectieve duurzame
investeringen van ondernemers te stimuleren:
besparing, opwek en mogelijk ook mobiliteit. Hiermee
is deze deal vooral gericht op het ontwikkelen en
verbeteren van het proces en de aanpak: komen tot
(maatwerk) benadering voor verduurzaming. Met een
lokale aanpak, samen met de ondernemers én een
netwerk van stedelijke partners, gaan we per terrein op
zoek naar rendabele maatregelen voor onder andere
energiebesparing en energie-opwek, om zo ook bij te
dragen aan vermindering van CO2-uitstoot. De aanpak
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In 2022 zal er naast de al
genoemde terreinen ook
gestart worden met
bedrijventerreinen in
Hoek van Holland en
Ommoord en gaat er
onderzocht worden of

Activering van Bedrijf
investeringszones (BIZ) en
ondernemersverenigingen
op de terreinen is nodig.
Net als draagvlak voor

37

wordt binnen klimaatdeal #43 al toegepast op de
bedrijventerreinen Gadering-Hoogvliet en StadionwegVeranda. Ambitie is om deze aanpak te gaan toepassen
op 40 bedrijventerreinen in Rotterdam.

Charloisse Poort aan de
lijst toegevoegd kan
worden als een te starten
bedrijventerrein.

Bij het bedrijventerrein Stadionweg-Veranda speelt
momenteel andere problematiek en deze staat on
hold.

Verder wordt in 2022 de
routekaart
Klimaatneutraal
opgeleverd door GBC
Alexander

In 2021 is voor de Spaanse Polder en Noordwest een
Energie potentieel scan (EPS) uitgevoerd als nulmeting.

deelname aan de aanpak
verduurzamen.

Voor het einde van 2021 zullen er ook Energie
potentieel scans uitgevoerd worden voor Gadering,
Pothof, de 3 bedrijventerreinen in Hoek van Holland
(die wij als 1 zien) en Ommoord.
Eind 2021 worden de ervaringen vanuit klimaatdeal
#43 verankerd in de aanpak en daarna wordt de aanpak
toegepast op de volgende bedrijfsterreinen binnen
Rotterdam: Rozenburg Pothof, Charloise Poort,
Ommoord en de 3 bedrijventerreinen in Hoek van
Holland.

Op naar 90 coöperatieve
zonnedaken
(Klimaatdeal #54)

Deze deal is gericht op het realiseren van coöperatieve
zonnedaken. De initiatiefnemers (verschillende
Rotterdamse coöperaties) hebben de daartoe eind
2020 de coöperatie “Energie van Rotterdam”
opgericht.
In het voorjaar van 2021 hebben gemeente Rotterdam,
Sportbedrijf Rotterdam, Stichting BOOR en Energie van
Rotterdam drie intentieverklaringen getekend voor het
ter beschikking stellen van daken. Sinds dat moment
zijn de eerste negen zonnedaken in uitvoering.
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Voor de eerste helft van
2022 is de planning om de
eerste zonnedaken
gerealiseerd te hebben: in
Delfshaven, in Noord en in
Prins Alexander. In de
tweede helft van 2022
wordt met een nieuwe
energiecoöperatie ook de
eerste zonnedaken op Zuid
verwacht.

Deze klimaatdeal is
ontwikkeld op initiatief van
verschillende Rotterdamse
energiecoöperaties. Doel
van deze klimaatdeal is dat
er in het jaar 2025 in
Rotterdam 90 coöperatieve
zonnedaken zijn
gerealiseerd, waar
bewoners samen eigenaar
zijn van zonnepanelen op
een dak in de buurt. Dat

Versterken en uitbouwen
van de huidige
samenwerkingen.
Uitbreiden met nieuwe
partnerships, waaronder
met dakeigenaren.
Blijvend commitment aan
het uitgangspunt dat we
grote zonnedaken in
Rotterdam bij voorkeur
coöperatief doen – met
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In de zomer van 2021 heeft de provincie Zuid-Holland
voor deze eerste projecten een projectsubsidie
toegekend.
In de zomer van 2021 heeft de gemeente Rotterdam
aan Energie van Rotterdam een startsubsidie
toegekend voor de eerste jaren. Vanaf dat moment is
tevens de organisatie verder opgezet. Deze was in het
oktober operationeel.
Vanaf oktober 2021 wordt op volle kracht gewerkt aan
de lopende projecten, alsmede aan de voorbereidingen
van nieuwe projecten.

wordt mogelijk gemaakt
door bestaande en nieuw
te vormen
energiecoöperaties, samen
met de gemeente en
andere partners,
waaronder dakeigenaren.

de Rotterdammers als
eigenaar.

Om deze opschaling
gestalte te geven richten de
energiecoöperaties samen
‘Energie van Rotterdam’
op: een gezamenlijke
organisatie voor:
- Kennisdeling en
netwerkvorming
- Ontwikkeling van
projecten
- Administratie en beheer
van projecten
De energiecoöperaties
vormen hét gezicht naar de
deelnemende bewoners in
de wijken en buurten.
Energie van Rotterdam is
de trekker, zorgt voor
uitvoeringskracht en is
initiator van nieuwe
coöperaties.
In 2025 moet er een sterke
coöperatieve beweging zijn,
verankerd in de wijken van
Rotterdam, met een
gezamenlijke
uitvoeringsorganisatie.
Deze is klaar om de
nationale ambitie “50
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procent hernieuwbare
productie op land in
eigendom van de lokale
omgeving”, ook in
Rotterdam waar te maken.
Legenda

Groen

Klimaatdeal verloopt grosso modo zoals beoogd op 22 nov 2019 en/of is succesvol afgerond

Oranje

Klimaatdeal verloopt niet zoals beoogd op 22 nov 2019, bijsturen

Rood

Klimaatdeal is gestrand of mist energie, afsluiten
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In 2021 is samengewerkt met:
Alex Energie
ASN Bank
Bosch en van Rijn
DCMR
Econnetic
Eneco
Energie van Rotterdam
Engie
Gemeente Rotterdam
Greenchoice
Green Trust
Havenbedrijf Rotterdam
Holland Solar

KiesZon
NMF Zuid-Holland
NWEA
Pondera
Provincie Zuid-Holland
Rabobank
Stedin
Sunrock
TNO
Vattenfall
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Woonstad
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Voortgang van de
klimaattafel Mobiliteit
in 2021
20 januari 2022

Inleiding
Het doel van de klimaattafel Mobiliteit is het bijdragen aan gezonde, inclusieve
en betaalbare mobiliteit. Dit betekent een stad waarin de lucht schoon is en
waarin de CO2-uitstoot van verkeer is gehalveerd. Dit kan door het fietsen, lopen
en openbaar vervoer aantrekkelijker te maken, door minder verplaatsingen
en door fossiele mobiliteit te vervangen door elektrische (deel-)mobiliteit.
Het doel is om in 2030 de CO2-uitstoot van alle voertuigen over weg, water en
rails (inclusief mobiele werktuigen) op Rotterdams grondgebied te hebben
gehalveerd ten opzichte van 1990.
Het organiseren van de samenwerking met de samenleving staat centraal voor
de tafel Mobiliteit. De klimaatopgave is een opgave voor de samenleving. Zeker
voor mobiliteit geldt dat mobiliteitskeuzes individuele keuzes zijn. Belangrijk
is daarom de samenleving de ruimte te geven – en te ondersteunen- bij het
ondernemen van initiatieven om de mobiliteit te verduurzamen. De tafel
ziet het als haar rol om bij te dragen aan een gezamenlijk perspectief op de
mobiliteitstransitie van de stad, een meer gezamenlijk probleemeigenaarschap
en meer betrokkenheid bij de uitwerking van beleid.
De tafel Mobiliteit helpt scherp te krijgen wat de klimaatdoelstelling voor
mobiliteit betekent voor het gemeentelijk beleid en de samenwerking met de
stad. En waar nodig worden er voorstellen voor intensivering gedaan, ook om
initiatieven uit de samenleving te ondersteunen. Ook heeft de tafel een rol in het
organiseren van ‘meewind’ voor verduurzaming van mobiliteit op landelijk en
Europees niveau.

Terugblik
Aan de klimaattafel Mobiliteit is in 2021 hard gewerkt aan het uitvoeren van
bestaande klimaatdeals en het opzetten van een nieuwe klimaatdeal voor
Rotterdamse werkgevers. Voortbouwend op de oorspronkelijke klimaatdeals
uit 2019, gericht op pilots, wordt verder gewerkt aan een opschaling van de
samenwerking met de stad om de klimaatdoelen te realiseren. De deals uit 2019
zijn grotendeels afgerond, de niet afgeronde deals krijgen een vervolg in de
lopende aanpak. Zie een uitgebreide toelichting per deal in het overzicht van de
klimaatdeals onderaan deze rapportage.
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De focus van de tafel Mobiliteit is tot nu toe met name gericht op de
personenmobiliteit. De klimaatambitie met betrekking tot het goederenvervoer
heeft concrete uitwerking gekregen in het stedelijk beleid en met stakeholders
in de plannen voor zero-emissie stadslogistiek. De aanpak van de klimaattafel
kende dit jaar twee speerpunten: 1) een bedrijvenaanpak, gericht op werk
gerelateerd personenverkeer, dat globaal de helft uitmaakt van de uitstoot van
auto’s op de weg, en 2) een (bewoners)aanpak meer gericht op woonbuurten en
de stedelijke omgeving.
Het hoogtepunt van 2021 was de lancering in oktober van de klimaatalliantie
Duurzame Mobiliteit. Met Rotterdamse bedrijven zijn er afspraken gemaakt
om de CO2-uitstoot van de mobiliteit van werknemers met minimaal 50%
te verminderen. Rotterdam is daarmee de eerste stad die individuele
klimaatakkoorden heeft gesloten met werkgevers. Iets om trots op te zijn, dat
navolging in Nederland verdient en dat mogelijk opgeschaald kan worden
naar alle klimaattafels van het Rotterdams Klimaatakkoord. Inmiddels
zijn 30 bedrijven met ieder meer dan 250 medewerkers aangehaakt bij de
klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit.
Als lid van deze Klimaatalliantie onderschrijven en ondertekenen zij
de intentieverklaring Duurzame Mobiliteit en zetten zij zich in voor de
verduurzaming van hun (personen)mobiliteit. In de aanpak committeren
bedrijven zich aan de volgende doelen:
• De ambitie van een reductie van minimaal 50% CO2-uitstoot van het werk
gerelateerde personenverkeer in 2030 ten opzichte van 2016.
• Het uitstootvrij maken van de resterende autovloot (personenauto’s).
• Het (laten) uitvoeren en bepalen van de nulmeting voor de CO2-uitstoot van
de personenmobiliteit van hun bedrijf ten opzichte van 2016.
• Het opstellen van een plan van aanpak met maatregelen en mijlpalen, gericht
op het halen van de reductiedoelstelling.
• Het communiceren over de aanpak van hun bedrijf.
• Het jaarlijks monitoren van de voortgang.
De bedrijven, verenigd in de klimaatalliantie, nemen zelf het initiatief voor het
implementeren van CO2-reducerende maatregelen en de Verkeersonderneming
ondersteunt bedrijven in deze mobiliteitstransitie. Op basis van de
mogelijkheden worden er afspraken gemaakt over verduurzaming van hun
mobiliteit, minder verplaatsing (thuiswerken), duurzame mobiliteitsalternatieven
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(fiets, openbaar vervoer en carpoolen) en versnellen van elektrisch rijden. Meer
informatie over de klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit is te vinden op: https://
ways2go.nl/nl/duurzamemobiliteit/

gedeeld beeld over de mobiliteitstransitie en de stappen die dat vraagt. Deze
versnellingsaanpak voor concrete mobiliteitsplannen willen we organiseren aan
een ‘concrete klimaattafel Mobiliteit’, een netwerk van mobiliteitspartijen in de
stad die samenwerken aan de klimaatdoelstellingen.

Met de Verkeersonderneming is er een programma opgezet voor een benadering
van grote bedrijven en een gebiedsgerichte benadering voor middel-klein
bedrijven. Het doel is om in 2021, met uitloop naar begin 2022, 50 grote
bedrijven en 2 bedrijventerreinen – Spaanse Polder en Alexander bij de
klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit aangesloten te hebben. De bedoeling is om
de komende 3 jaar alle Rotterdamse werkgevers benaderd te hebben. De wens
is om dit verder op te schalen met andere partijen binnen de Metropoolregio
Rotterdam-Den Haag (MRDH).
Om een bredere doelgroep bij de mobiliteitstransitie in de stad te betrekken
en de transitie sneller vorm te laten krijgen, wordt proactief het gesprek met
belanghebbenden in de stad gevoerd. Daarvoor zijn er in 2021 eerste stappen
gezet voor het opstellen van een aanpak om het gesprek met de stad over de
mobiliteitstransitie aan te gaan, mede aan de hand van overlegtafels. In 2022 zal
dit verder uitgewerkt worden. Daarnaast zal een versnellingsteam gaan borgen
dat (buurt)initiatieven in de stad, gericht op aantrekkelijker maken van de straten
met minder verkeer en meer elektrische deelmobiliteit, sneller een vervolg
(kunnen) krijgen. De verwachting is dat deze aanpak in 2022 een concreet
vervolg krijgt.

Vooruitblik
In 2021 heeft de tafel een analyse gemaakt wat de aangescherpte EUdoelstelling van 55% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990 betekent
voor de inzet vanuit de tafel Mobiliteit. Het huidige doel van het Rotterdams
klimaatakkoord voor mobiliteit (-49% in 2030) is nog niet binnen bereik. Uit een
analyse van de tafel blijkt dat we ongeveer halverwege zijn.
Het is mogelijk de 55% reductiedoelstelling te halen, maar dat vergt forse
stappen. Al het beschikbaar potentieel moet worden benut. Dat vraagt veel van
het gemeentelijk beleid en van de bewoners en bedrijven van de stad. Cruciaal
is daarom een eenduidige ambitie en analyse van waar we staan en heen willen.
Daarom zal 2022 voor de tafel ook in het licht staan van het bouwen aan een
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Uit de analyse blijkt dat met name bij het personenverkeer nog extra stappen
gezet moeten en kunnen worden. De klimaattafel legt hierbij het accent op het
opschalen van de werkgeversaanpak (Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit) en
van deelmobiliteit in de stad. Daarnaast start de tafel in 2022 een verkenning
naar de kansen voor CO2-reductie voor mobiele werktuigen en naar CO2-reductie
logistiek in de haven. Hier ligt immers nog een stevig potentieel aan CO2reductie. Om dit te bewerkstelligen zal er ook worden samengewerkt met de tafel
Haven en Industrie.
In 2022 continueren we de klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit en betrekken
we hierbij zoveel mogelijk Rotterdamse werkgevers. De ondersteuning wordt
georganiseerd in samenwerking met de nieuwe organisatie Zuid-Holland
Bereikbaar. Voor 2023 en 2024 wordt gebouwd aan een steviger samenwerking
en gezamenlijke financiering met onder andere MRDH, de provincie ZuidHolland en de Rijksoverheid.
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Een belangrijk onderdeel, wat tot nu toe wat onderbelicht is gebleven, vormen de
mobiele werktuigen – in bouw en wegenbouw, maar ook in haven (equipment).
De tafel Mobiliteit wil op dit vlak in 2022 ook nieuwe initiatieven gaan
ondernemen. In het komende jaar onderzoeken we welke nieuwe klimaatdeals
hieruit kunnen volgen. Waar mogelijk in samenwerking met de tafel Haven en
Industrie.
Zeker ook bij mobiliteit is van belang dat het nationaal en Europees beleid
de Rotterdamse inzet ondersteunen. Helaas lijkt het nieuwe Regeerakkoord
2021-2025 op het gebied van mobiliteit vooral op tegenwind. Waar de ambitie
in het Regeerakkoord voor alle andere sectoren aangescherpt is naar ruim
60% CO2-reductie blijft die voor mobiliteit vooralsnog hangen rond de -25%
voor 2030. Hierbij gaat het om fiscale maatregelen met name om elektrisch
rijden te bevorderen, in bijzonder elektrische voertuigen voor zakelijke lease
maar ook regulering van de werk gerelateerde mobiliteit en algemener de
verdere normering hiervan. Het nieuwe Regeerakkoord spreekt van steun
voor de transitieopgave van de stad, voor gedragsbeïnvloeding duurzame
mobiliteit, voor fiets en OV en deelmobiliteit. Maar het is nog niet helder wat
Rotterdam hiervan mag verwachten. Tot slot is het bij de mobiele werktuigen
nuttig als de voorziene subsidieregeling ook van toepassing zal worden voor
havenequipment, welke in Rotterdam een groot deel van dit segment uitmaakt.
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Klimaatdeals Mobiliteit
Naam
Klimaatdeal

Terugblik
Voortgang in 2021

Status

Planning 2022

Vervoersbank
(Klimaatdeal #19)

Deze klimaatdeal is beëindigd. Naast negatieve gevolgen
door COVID-19 bleken ook praktische onmogelijkheden
bij de aanbieder – aan doelgroep aanbieden van
aangepast tarief- een belemmering te vormen. Er is
geëvalueerd en besloten om de lessen mee te nemen in
opschaling naar de Stadsbrede deelmobiliteit
(Klimaatdeal in ontwikkeling #56).

Voor vervolg, zie
klimaatdeal # 56

Elektrische car sharing
voor iedereen
(Klimaatdeal #20)

Initiatiefnemer heeft zich bij start teruggetrokken en dit
verder zelfstandig ontwikkeld. Bij klimaatdeal #56
stadsbrede deelmobiliteit en klimaatdeal #52
Mobiliteitsaanpak Rotterdamse werkgevers, wordt
algemene inzet deelmobiliteit en mogelijkheden free
floating deelauto’s betrokken.

Voor vervolg zie
klimaatdeal #52 en #56

Multimodale wijken
station hubs
(Klimaatdeal #21)

De pilot in de Hoogstraat met Hely heeft vervolg
gekregen met een aantal pilots. Het gemeentelijk beleid
voor (vormgeving) hubs wordt mede op basis hiervan
ontwikkeld in 2022.
Deze klimaatdeal wordt betrokken bij de Stadsbrede
deelmobiliteit (Klimaatdeal in ontwikkeling #56),
afgestemd op het lokale beleid in ontwikkeling.

Voor vervolg, zie
klimaatdeal #56

Coöperatie
deelmobiliteit
(Klimaatdeal #22)

In Rotterdam is door omstandigheden het concept van
Deel! niet tot ontwikkeling gekomen.
Het initiatief wordt echter als waardevol beoordeeld en
wordt betrokken bij de klimaatdeal Stadsbrede
deelmobiliteit (Klimaatdeal in ontwikkeling #56).

Voor vervolg, zie
klimaatdeal # 56

Emissievrije belevering
van bouwmaterialen
(Klimaatdeal #23)

Deze pilot is mede door de steun van de rijksoverheid en
opdracht van de gemeente haalbaar geworden.
De emissievrije belevering is succesvol van start gegaan
en daarmee is deze klimaatdeal afgerond.

Afgerond, verdere
initiatieven op gebied van
duurzame logistiek krijgen
uitwerking via Logistiek 010
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Vooruitblik
Lange termijn

Wat is er nodig
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Klimaatdeals Mobiliteit
Naam
Klimaatdeal

Terugblik
Voortgang in 2021

Status

Planning 2022

Vooruitblik
Lange termijn

Wat is er nodig

https://breytner.com/eerste-100-elektrische-50-tonstrekker-oplegger-combinatie-op-de-nederlandse-weg/

Bundeling ophalen
bedrijfsafval
(Klimaatdeal #24)

Deze klimaatdeal loopt gelijk op met de klimaatdeal
Emissievrije belevering van bouwmaterialen (Klimaatdeal
#23). Daarmee is deze klimaatdeal succesvol afgerond.
https://www.renewi.com/nl-nl/over-renewi/onzerol/actueel/gezamenlijke-inzameling-bedrijfsafval-inrotterdam

Eenrichtingsverkeer
Nieuwe Binnenweg
(Klimaatdeal #25)

In 2022 start de planontwikkeling voor Nieuwe
Onderdeel gemeentelijk
Binnenweg, gericht op verkeerscirculatie en
beleid en verdere
verkeersveiliger en aantrekkelijker maken van de Nieuwe planuitwerking
Binnenweg

Experiment
schoolomgevingen
(Klimaatdeal #26)

Twee scholen hebben concreet vervolg gekregen in het
Onderdeel gemeentelijk
kader van de deal: De Theresiaschool en de Bergse
beleid
Zonnebloem. Beide experimenten zijn inmiddels
afgerond.
De schoolomgevingenaanpak krijgt vervolg als onderdeel
van gemeentelijk beleid. Bij de aanpak wordt het primaat
aan fietsers en voetgangers en veilige schoolomgeving
gegeven. Ouders die met de auto hun kinderen brengen
worden gevraagd op wat afstand van de schoolomgeving
te parkeren. Daarnaast wordt verkeersmenu/
verkeerseducatie beschikbaar wat scholen zelf kunnen
vormgeven. Dit wordt proactief onder de aandacht van
scholen gebracht.

Groene Connectie
Rotterdam Centrum
(Klimaatdeal #27)

Door middel van workshops en wandelexpedities zijn de
vergezichten verkend. Deze deal krijgt een vervolg in de
realisatie van de 7 stadsparken. Dit zijn met uitzondering
van Weena/Hofplein andere plekken.
Voor 2021 zijn er nog geen vervolgacties voorzien door
initiatiefnemers.
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Afgerond, verdere
initiatieven op gebied van
duurzame logistiek krijgen
uitwerking via Logistiek 010

Afgerond. Vooralsnog geen
vervolg.
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Klimaatdeals Mobiliteit
Naam
Klimaatdeal

Terugblik
Voortgang in 2021

Status

Planning 2022

Ondernemerstafel
(Klimaatdeal #28)

Deze klimaatdeal is opgeschaald naar de
Mobiliteitsaanpak Rotterdamse werkgevers (Klimaatdeal
#52).

Zie klimaatdeal #52

Zakelijke deelmobiliteit
(Klimaatdeal #29)

De deal heeft een concreet vervolg gekregen in de
Kruispleingarage waarin september 2021 een pilot voor 1
jaar is gestart met elektrische deelauto’s (3 aanbieders)
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/deelautosschouwburgplein/
Deze klimaatdeal wordt opgeschaald naar de Stadsbrede
deelmobiliteit (Klimaatdeal in ontwikkeling #56). En
mogelijk verbonden met werkgeversaanpak
Rotterdamcentrum.

Vervolg mogelijk in
klimaatdeal # 52
werkgeversaanpak en/of
klimaatdeal #56

Gemeentelijke mobiliteit
(Klimaatdeal #30)

De uitwerking verloopt voorspoedig met plannen voor
Verder uitwerking plannen
een eigen wagenpark. Aansluiting van de gemeente bij
voor mobiliteit
Anders Reizen is in 2021 gebeurd. Gemeente is een van
gemeentelijke organisatie
de ambassadeurs van de Rotterdamse werkgeversaanpak
Duurzame Mobiliteit (#klimaatdeal52)

Elektrische BoTuBus,
voor banen en de buurt
(Klimaatdeal #31)

Er wordt nog gewerkt aan het tot stand komen van de
(buurt)coöperatie voor zonnestroom.
Het plan is dat deze coöperatie eind 2021 is opgericht.

Alle kinderen op de fiets
naar school (Klimaatdeal
#32)

Deze deal is gestart met 4 initiatieven op Rotterdam Zuid Nadere uitwerking
en heeft een vervolg gekregen in onder andere
Jeugdvakantieland waar 9.650
Kinderen (van 2 tot 12 jaar) hebben gefietst. 2700
leerlingen op 66 basisscholen in Rotterdam hebben het
fietsexamen gedaan.

Stadsbrede deelfiets
(Klimaatdeal #33)

Deze klimaatdeal (ROS) is beëindigd.
Het voorstel paste niet in het beleid van de gemeente: te
grootschalige aanvraag in een keer, additionele
financiering gevraagd en de techniek met docking station
was niet akkoord.

Geen vervolg,
uitgangspunten mee te
nemen in klimaatdeal #52
stadsbrede deelmobiliteit

Fietscampus 010
(Klimaatdeal #34)

De opzet van de fietscampus heeft geen vervolg
gekregen. Wel wordt er volop ingezet om alle

Nadere uitwerking
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Vooruitblik
Lange termijn

Wat is er nodig

Ontwikkelingen worden
afgewacht.
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Klimaatdeals Mobiliteit
Naam
Klimaatdeal

Terugblik
Voortgang in 2021

Status

Planning 2022

Vooruitblik
Lange termijn

Wat is er nodig

Rotterdammers de mogelijkheid te bieden om te fietsen.
Meer dan 1.500 Rotterdammers (jong & oud) een eigen
fiets gekregen in 2021. Meer dan 500 Kinderfietsen
opgehaald om ze een tweede leven te geven.

Klimaatalliantie –
Transitiekamer
Mobiliteit (Klimaatdeal
#35)

De transitiekamer is een steun geweest bij de
ontwikkeling van nieuwe klimaatdeals.
De verdere verbreding van gedeeld eigenaarschap in
Rotterdamse samenleving voor de klimaatdoelstelling
betekent een verdere doorontwikkeling van deze deal
naar een klimaatalliantie.

Oprichten van een tafel
klimaatalliantie met de stad
waarin belangen evenredig
zijn vertegenwoordigd,
gericht op minimaal 50%
CO2 reductie 2030

Mobiliteitsaanpak
Rotterdamse
werkgevers (Klimaatdeal
#52)

Deze klimaatdeal is in 2020 ontwikkeld: een
programmatische aanpak voor een netwerk van
Rotterdamse werkgevers, gericht afspraken maken met
bedrijven over duurzaam woon-werk- en zakelijk verkeer
met minimaal 50% CO2 reductie in 2030. Met de
Verkeersonderneming is een programma opgezet met
een verschillende benadering voor grote en kleinere
bedrijven.

Aansluiten van
2e tranche bedrijven bij de
klimaatalliantie, ca 100
grotere bedrijven en 2-4
grotere
bedrijventerreinclusters
(MKB)
Totaal > ca 110.000
werknemers

In 2023 en 2024
vergelijkbare aanpak als in
2022. Hiermee afronding.
Daarna beheerfase met
monitoren en borgen van
afspraken richting 2030

Regionale samenwerking
en cofinanciering

In elke Rotterdamse wijk
(e-) deelmobiliteit
beschikbaar en aantrekkelijk
tarief

Gezamenlijk eigenaarschap
klimaatopgave stad
(Providers en
buurtbewoners en
gemeente). Zie ook
klimaatdeal #35

In oktober 2021 is de kick-off met 22 bedrijven geweest
die de intentieverklaring hebben ondertekend. Eind 2021 Regionale verbreding
aanpak/ klimaatalliantie.
zijn 30 bedrijven aangesloten. De aanpak op twee
bedrijventerreinen Spaanse Polder/Rotterdam
Noordwest en Alexanderknoop is gestart.

Stadsbrede
deelmobiliteit
(Klimaatdeal in
ontwikkeling #56)

Legenda

Deze klimaatdeal is in ontwikkeling en wordt afgestemd op Nadere uitwerking van
het gemeentelijke programma voor deelmobiliteit.
gemeentelijk aanpak in
samenwerking met
Versnelling van de ontwikkeling van deelmobiliteit en providers en buurtbewoners
vervanging incidenteel autogebruik draagt potentieel
substantieel bij aan de klimaatopgave. Resultaat i.s.m.
mobiliteitstransitie met de stad.
Groen

Een sterke afname van
parkeerdruk met
aantrekkelijk ingerichte
straten.
Klimaatdeal verloopt grosso modo zoals beoogd op 22 nov 2019 en/of is succesvol afgerond
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Klimaatdeals Mobiliteit
Naam
Klimaatdeal

Terugblik
Voortgang in 2021

Status
Oranje
Rood

Planning 2022

Vooruitblik
Lange termijn

Wat is er nodig

Klimaatdeal verloopt niet zoals beoogd op 22 nov 2019, bijsturen
Klimaatdeal is gestrand of mist energie, afsluiten
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In 2021 is samengewerkt met:
Amber
Anders Reizen
Arcadis
Berkman
Blue Amigo
Breytner transport
Buurauto
DEEL!
Deloitte
Eneco
Energie Coöperatie
Delfshaven
Drift
Erasmus Medisch Centrum
Gemeente Rotterdam
Havenbedrijf Rotterdam
Hely
Hogeschool Rotterdam
Humankind
ING
Jeugdbescherming
Juuve
Kramer Groep
KPN

MKB Rotterdam
Mywheels
MRDH
Price Waterhouse Cooper
Port of Rotterdam
Quion
Renewi
RMC
Severs Breeman Rotterdam-Zuid
Royal Hasko DHV
Sezer
Shell
Spring Holding
Stadslab Luchtkwaliteit
Stedin
TOS
Uniper
Van Dorp
Van Oord
Viro Clinics
Verkeersonderneming
Vervoersbank
Watertaxi
Woonbron
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Voortgang van
de klimaattafel
Consumptie in 2021
20 januari 2022

Inleiding
De klimaattafel Consumptie onderzoekt hoe het aanpassen van consumptie kan
bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Met name ketenemissies
(CO2 scope 3) van consumptiegoederen zijn groot. De impact van deze tafel
ligt dan ook grotendeels bij interventies die ingaan op het terugdringen van de
uitstoot in het grondstofgebruik. Denk hierbij aan verminderen, hergebruiken,
recyclen en repareren als mogelijke interventie om ook de indirecte CO2-uitstoot
van ons consumptiegedrag terug te brengen.
Zo is de CO2-uitstoot van smartphones in de productiefase (scope 3) 72% van
het totaal, dus ‘slechts’ 28% van de uitstoot vindt plaats tijdens het gebruik ervan
(scope 1). Bij voedsel en textiel vindt de CO2-uitstoot zelfs vrijwel geheel plaats in
de keten. En ook voor nieuwbouwwoningen geldt dat ‘slechts’ 31% van de CO2uitstoot in de warmte- en elektriciteitsvraag van woningen zit, tegenover 69% in
de materiaalketen. Die ketens circulair maken, oftewel: de grondstoffen steeds
weer opnieuw gebruiken, scheelt dus een enorme hoeveelheid schadelijke
uitstoot.
De klimaattafel Consumptie brengt in kaart hoe bestaande initiatieven kunnen
worden versterkt en welke nieuwe initiatieven een bijdrage kunnen leveren
aan de klimaatopgave. De tafel richt zich vooral op voedselconsumptie, textiel,
elektronica en verpakkingen. Bovendien zijn de deals gesloten met marktpartijen
op verschillende plekken in de keten. Soms heel zichtbaar in het straatbeeld van
de stad, zoals het aanbod van winkels en horeca, maar soms ook wat verderop in
de keten zoals hoogwaardige, industriële verwerking van grondstoffen.
Life Cycle Analysis (LCA) is een goede methode om inzicht te krijgen in de
daadwerkelijke reductie van klimaat- en milieubesparing in de keten van een
product. Om een LCA te kunnen doen is veel data nodig, alle gegevens van
delving, logistiek en verschillende fases van productie van halffabricaat tot
eindproduct zijn daarvoor nodig. Dat is haalbaar voor hele concrete producten,
maar voor de klimaatdeals onder de tafel Consumptie niet altijd haalbaar.
Daarom hebben we DCMR gevraagd een kwantitatieve analyse te maken op
mogelijke interventies in de productcategorieën waar we aan werken. Zo krijgen
we vooral goed zicht op de verwachte CO2-reductie in de productketens als we
inzetten op circulaire strategieën.
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Productcategorie en
mogelijke interventie

Verwachte CO2-reductie
in productketen

Verdere toelichting

Elektronica: Stel op
alle elektronische
apparatuur zit een
right-to-repair regeling
en dit betekent een
levensduurverlenging
van 35%. Welke CO2besparing levert dat op
voor de huishoudens in
Rotterdam?

Beoogd in 2030: 7,4 kton
CO2

We berekenen een mix
van 4 verschillende
elektronische
huishoudelijke
apparaten: wasmachine
(1,3 kton), stofzuiger
(0,3 kton), laptop
(4,7 kton) en mobiele
telefoon (1,1 kton). We
gaan uit van 1 stuk van
elk van deze artikelen
per huishouden.

Textiel: Stel dat elke
Beoogd in 2030: 28,5
Rotterdammer jaarlijks
kton CO2
6 kledingstukken minder
koopt, welke CO2besparing levert dat op?

De kleding die niet
gekocht wordt, wordt
ook niet geproduceerd;
Volwassen vrouwen
kopen 2 t-shirts, 2
broeken, 1 jurk en 1
jack minder per jaar;
Volwassen mannen
kopen 3 t-shirts, 2
broeken en 1 jack
minder per jaar.

Terugblik

Duurzame binnenstad
De tafel Consumptie heeft het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan de
verduurzaming van het kernwinkelgebied en de kansen die daar liggen bij
structureel duurzamer aanbod van consumptiegoederen. In samenwerking
met de Urban Development Store (UDS) wordt actief gekeken naar duurzaam
winkelaanbod in het kernwinkelgebied. Dat is zowel op het niveau van
de algemene ruimtes, denk aan verduurzaming kansen voor retail zoals
afvalscheiding en circulair etalage gebruik, als kansen en matchmaking tussen
vastgoedpartijen en mogelijke exploitanten met circulaire retailmodellen,
waaronder WEAR en Aweareness Kollektif.
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Daarnaast hebben er op initiatief van UDS een tweetal strategische sessies
met de vastgoedeigenaren plaatsgevonden om te kijken naar herpositionering
van de Korte Lijnbaan. Daarin ondersteunt de klimaattafel actief door te kijken
naar kansen voor verduurzaming van zowel het (dag)horeca- als retailaanbod.
Hiervoor wordt momenteel een concept invulling uitgewerkt door Foodcabinet
in afstemming met de vastgoedeigenaren, inclusief onderbouwing en lijst
van mogelijke exploitanten. Een belangrijk onderdeel van dit traject is ook de
aansluiting op de Citydeal gezonde en duurzame voedselomgeving.
Chemische recycling textiel
Daarnaast is het afgelopen jaar ook een nieuwe deal rondom textiel opgestart
waarin met marktpartijen en spelers in de keten wordt gekeken naar de kansen
voor hoogwaardige recycling van textiel in de regio. In 2021 is o.a. gekeken
naar de haalbaarheid en impact (milieu en sociaal) van textiel recycling in de
regio Rotterdam en zijn de voorwaarden geïdentificeerd voor pre-competitieve
publiek-private samenwerking in vorm van een klimaatdeal textiel (Geen
Woorden Maar Draden, klimaatdeal #58). Eén van de tussentijdse resultaten
is een bevestigde deelname van 4 sorteerders uit de regio: TEXNED, De Boer
Groep, Erdotex, Reshare.
Het onderzoek laat ook al zien dat deze vier bevestigde sorteerders samen goed
zijn voor een gesorteerd textiel volume van 92.000 ton per jaar (de schatting voor
het totale beschikbare volume textiel in Provincie Zuid-Holland is ruim 120.000
ton per jaar). Ter referentie: in heel Nederland wordt per jaar 136.000 ton
textiel ingezameld. 85% daarvan wordt echter in het buitenland gesorteerd. De
bovengenoemde sorteerders uit de regio verwerken voornamelijk Duits textiel.
Als we kijken naar het ‘recycling potentieel’ van textiel zien we dat zo’n 37%
van dat ingezamelde textiel in de regio als niet-herdraagbaar kan worden
geclassificeerd. Slechts 5% eindigt op de Nederlandse tweedehandsmarkt, 48%
gaat naar een tweedehands markt in het buitenland. 10% is echt afval zoals nat
textiel en huishoudelijk afval. Het regionaal verwaarden van textiel biedt dus
kansen.
Die kansen zijn ook uit te drukken in geld en werkgelegenheid:
• Gemiddeld verliezen sorteerders minstens €0,60 per kilo niet herdraagbaar
textiel omdat er geen waardevolle bestemming is. Een snelle rekensom laat
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dus het volgende zien: Van de 92.000.000 kilo gesorteerde textiel is dus 37%
niet-herdraagbaar. Vermenigvuldig dit met de €0,60 per kilo, dan kom je uit
op een waardeverlies van ruim €20 miljoen op jaarbasis. Dit maakt kijken
naar waardevolle toepassingen door chemische recycling van deze fractie
dus zeer interessant.
• De 4 bevestigde sorteerders vertegenwoordigen een werkgelegenheid van
421 FTE, laatste schatting voor totale werkgelegenheid van sorteerders in
Provincie Zuid-Holland: 536 FTE.

Vooruitblik
In 2022 ronden we de bovengenoemde haalbaarheidsstudie af en breidden
we de klimaatdeal textiel verder uit door met alle betrokken partners een
investeringsvoorstel voor te bereiden voor een chemische recycling fabriek. Ook
zullen we verkennen of en hoe Rotterdam in aanmerking kan komen als circulaire
plastic en/of textiel hub.
Naast de klimaatdeal textiel gaan we aan de slag met minimaal twee nieuwe
klimaatdeals, gericht op de Rotterdamse hotels en later ook de verduurzaming
van evenementenlocaties (mits ontwikkelingen rondom COVID-19 dit toestaan).
Het traject met de Rotterdamse hotelindustrie wordt opgestart in nauwe
samenwerking met onder andere de Rotterdamse Hotel Combinatie, Rotterdam
Partners en de Green Leisure Group. De ‘hoteldeal’ zal eveneens fungeren als
testcase voor een integrale aanpak vanuit het Rotterdams Klimaatakkoord.
Binnen de klimaatdeal zullen minimaal drie tafels (Gebouwde omgeving, Schone
energie en Consumptie) betrokken zijn. Bovendien streven we naar een uniforme
en integrale werkwijze per deal (met onder andere een doelgroep benadering
- in dit geval hotel- en vastgoedeigenaren -heldere projecten binnen de deal
met concrete resultaten, denk aan verduurzaming van het gebouw, duurzame
energie, voedsel, textiel et cetera.
Tot slot zal in 2022 de tafel Consumptie zich binnen het Rotterdams Klimaat
Akkoord explicieter gaan richten op de doelstelling: terugdringen van ons primair
grondstoffengebruik in de stad (aanvullend op de CO2 doelstellingen). Daarmee
wordt de tafel Consumptie in 2022 dan ook officieel omgevormd tot de tafel
Circulair.
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Concreet betekent dit dat de grotere thema’s zoals elektronica, verpakkingen,
textiel en voedsel relevant blijven. Maar nieuw is dat we marktpartijen integraal
met de andere tafels gaan benaderen op deze thema’s. Dus we verkennen nog
actiever hoe terugdringen van primair grondstoffen gebruik ons als stad helpt om
ook onze indirecte CO2 uitstoot terug te brengen. De bovengenoemde integrale
aanpak en benadering met marktpartijen en gezamenlijk optrekken met de tafels
Schone energie, Gebouwde omgeving en Mobiliteit is daarvan een voorbeeld.
Meer informatie over de nieuwe focus van de tafel volgt in 2022.
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●

Klimaatdeals Consumptie
Naam
Klimaatdeal
Scheiden van gft in
studentenflats
(Klimaatdeal #45)

Terugblik
Status

Voortgang in 2021
In 2021 wordt de klimaatdeal omgezet naar
verwaarding van groente-, fruit- en etensresten (GFE)
in woonwijken. Project wordt samengevoegd met
lopende pilot GFE inzameling pilots omdat hier de
schaal op termijn zit.

Vooruitblik
Planning 2022

Lange termijn

Wat is er nodig

Deze deal mag worden
beschouwd als afgerond.

Scheiding en verwerking van huishoudelijk afval is een
taak van de gemeente. Daarom is besloten deze deal af
te sluiten en door te gaan met een gemeentelijke pilot
bij specifieke Rotterdamse wijken waarbij GFE afval
apart wordt opgehaald (naast glas, karton en overig).

Samenwerking
‘Rotterdam tegen
Verspilling’ (Klimaatdeal
#46)

Aangepast door COVID-19. Shareaty heeft met partners
in 2020 62.000 kg voedsel verwerkt en gedoneerd aan
sociale restaurants. Dat komt neer op 90.000
maaltijden. Op dit moment halen ze 80% van de
goederen in gewicht (70% in waarde) voedsel op bij
groothandelaren en producenten. De geschatte waarde
van de donaties is € 250.000. De CO2 besparing is net
minder dan 200 ton. Ze hebben geleverd aan 23 sociale
keukens.

Shareaty heeft een
nieuwe locatie gevonden
voor koeling met hulp van
Rotterdamse partners.
Momenteel schalen zij
hun bereik op. Dit
betekent dat ze in 2022
zullen groeien.

Shareaty (stichting Voedselsurplus) is gestart met
distributie van voedselreststromen in Rotterdam. Na
overleg in januari 2021 hebben we gekozen voor
mediamoment met resultaten eerste jaar, inclusief
oproep meer partners en/of hulp. Vanaf Q2 2021 is een
campagne gestart voor hulp vanuit de klimaattafel voor
Rotterdams Klimaatakkoord. Voortgang van de klimaattafels in 2021
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het zoeken van een nieuwe koellocatie voor opslag van
meer voedsel.

Stimuleren van een meer
plantaardig dieet
(Klimaatdeal #47)

In 2021 is deze klimaatdeal omgezet naar de
Rotterdamse horeca. Dit heeft geresulteerd in een
nieuw programma dat samen met MKB010 Next en de
Rotterdamse Voedselvisie is opgezet: het Nieuwe
Nassen. Het programma vindt enkel doorgang door
middel van kleinere events. Het grote event staat
momenteel on hold in verband met de COVID-19
pandemie.

Het Nieuwe Nassen als
programma voor de
horeca staat gepland in
februari 2022. Tot nader
order is het programma
uitgesteld in verband met
COVID-19. Wel zijn een
aantal horecazaken aan
de slag gegaan met een
circulaire scan met
behulp van GreenDish.
Ook is de Hogeschool
Rotterdam aan de slag
gegaan met alternatieve
menu’s. Eerste resultaten
hiervan worden verwacht
in 2022.

De Erasmus Universiteit
creëert positieve impact
(Klimaatdeal #48)

Campus en faculteiten waren in 2020 en 2021 deels
gesloten waardoor aantal doelstellingen of juist
gehaald zijn (mobiliteit) of juist niet (afvalscheiding,
terugbrengen vleesconsumptie). In 2021 is een nieuwe
projectmanager aangenomen die beleid en plannen
gaat uitbreiden. Hier worden projecten onder
geformuleerd waarin de Erasmus Universiteit (EUR)
‘testprojecten’ met de stad gaat starten. Onderdeel
van de projecten was strategische sessie met de
cateraars op de campus over verduurzaming van het
aanbod en een zeer uitgebreide CO2 analyse van alle
activiteiten.

De CO2-voetafdruk over
2021 zal in het eerste
kwartaal van 2022
afgerond en gepubliceerd
worden.
De impact van COVID-19
zal vermoedelijk nog
groot zijn en blijvend op
de campus en onderwijs.

Voor 2020 is de totale CO2-emissie van de universiteit
bepaald op 5.866,3 ton. Dit komt neer op een
voetafdruk per student van 0,2 ton CO2. In vergelijking
met 2019 is de totale emissie met circa 9.250,2 ton
afgenomen en de voetafdruk per student is met 0,3 ton
afgenomen. Over de gehele linie is er 61% minder CO2
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In 2022 wordt de deal
uitgebreid met meer
onderwijsinstellingen en
gemeenschappelijke
uitdagingen en wensen
opgehaald. Ook zal de
EUR als best practice
fungeren, gelet op hun
uitgebreide werkwijze en

Op lange termijn wordt de
deal uitgebreid naar andere
onderwijsinstellingen en
gekeken naar wat zij nodig
hebben om verduurzaming
verder uit te brengen.
Mobiliteit, verduurzaming
van het vastgoed,
inkoopbeleid en facilitaire
bedrijfsvoering zijn hier de
grote thema’s.

Samen met EUR wordt
gekeken naar onderzoek
van het mobiliteitsgedrag
van studenten en de
impact hiervan.
Gesprekken met
gemeente en RET over
dienstverlening naar EUR
campus.
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uitstoot ten opzichte van 2019. Grootste aanleiding
voor deze besparing is de COVID-19 pandemie en de
daardoor sterk verminderde activiteit op de
campus.(bron: https://www.eur.nl/over-deeur/visie/duurzaamheid/bedrijfsvoering/co2voetafdruk). Aanvullend heeft de EUR op het gebied
van mobiliteit zeer ambitieuze maatregelen
aangekondigd voor haar medewerkers, waaronder
enkel treinreizen voor werk onder de 700km.

rapportage.

Naast de EUR voert de klimaattafel verkennende
gesprekken over uitbreiding van de deal naar
samenwerking tussen meerdere onderwijsinstellingen
in Rotterdam, waaronder naar Hogeschool Rotterdam
en Zadkine. Te starten met kennisdeling op facilitair
gebied en samenwerken op het gebied van mobiliteit.
De Hogeschool Rotterdam is inmiddels actief met hun
interne programma ‘Samen Duurzaam’.

Zero Food waste
pakketten voor
studenten (Klimaatdeal
#49)

Aangepast door COVID-19. Zero Food Waste kon niet
aan studenten leveren i.v.m. COVID-19. De koers van
het bedrijf is aangepast en is restromen door COVID-19
gaan opwaarderen en her distribueren. De tafel
ondersteunt bij advies over businessmodel en focus.

Deal is afgesloten (geen
tot weinig activiteit meer)

In 2021 werd de klimaatdeal omgezet naar een nieuwe,
stevige lead partner met bredere impact. Focus wordt
verwaarding voedselafval in de stad.
Op korte termijn is het voorstel om ondersteuning en
hulp bij bedrijfsmodel Zero Food Waste, maar sturing
op schaal (impact) en financiële duurzaamheid is nodig.

Circulaire Retail in de
binnenstad (Klimaatdeal
#55)

Deze klimaatdeal is ontwikkeld in 2020. Nieuwe winkel
geopend en verlengd contract in 2021: kledingruil in
plaats van verkoop nieuwe kleding. Ook is een longlist
van 100 lokale bedrijven en makers aangeleverd die
interesse hebben in een retail faciliteit in de
binnenstad. Tweede conceptstore naar verwachting in
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Komend jaar worden
meer circulaire
winkelconcepten
voorgesteld aan UDS, de
vastgoedpartijen om zich
te vestigen. Daarnaast

Niet van toepassing,
doorlopende deal.
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2021. Tevens in conceptontwikkelingsfase voor een
circulair warenhuis in de binnenstad met volledig
duurzaam en circulair aanbod.

zullen we ook verkennen
op welke manier we de
bestaande winkelcentra
en de bestaande retailers
kunnen helpen te
verduurzamen, denk aan
inzameling textiel,
verbetering
bronscheiding van
organisch afval,
verduurzamen etalages
en interieur aanbod.

Gezonde en duurzame
lijnbaan (Klimaatdeal in
ontwikkeling #57)

Na verschillende verkennende gesprekken in 2020 en
2021 is in 2021 gestart met een tweetal strategische
sessies met de vastgoedeigenaren. Daarnaast is er
onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkelingen op de
Korte Lijnbaan en mogelijke kansen voor de toekomst,
in nauwe afstemming met de betrokken markt partijen
en afdelingen van de Gemeente Rotterdam. Het
tussentijdse resultaat is een uitgewerkt concept en
manifest met een gedeelde visie op het gebied door
marktpartijen (vastgoed, exploitanten) en de
Gemeente.

In Q1 2022 wordt een
concept-bidbook (met
manifest en longlist van
exploitanten) uitgewerkt
en aan de
vastgoedeigenaren
voorgelegd. Tegelijkertijd
wordt parallel binnen de
gemeente gekeken naar
mogelijkheden om meer
duurzame (voedsel)
concepten te faciliteren
en gewerkt aan een
eenduidige visie en beleid
voor de Korte Lijnbaan.

Lange termijn is een
structurele andere invulling
voor de Korte Lijnbaan te
vinden die een eind maakt
aan het aanbod van
ongezond voedsel,
leegstand en vooral
positieve alternatieven
biedt voor zowel
vastgoedeigenaren en
publiek van de lijnbaan.

Blijvende begeleiding van
eenduidige visie en beleid
Gemeente vanuit Besluit
Rijkssubsidiering
Instandhouding
Monumenten (BRIM)

Geen Woorden Maar
Draden (klimaatdeal in
ontwikkeling #58)

In 2021 is gestart met onderzoek naar de
mogelijkheden en kansen voor meer en betere
recycling van textiel in de regio. Rotterdam is
momenteel een van ‘s werelds grootste exportlanden
van tweedehands textiel. In de maanden september
t/m december 2021 is EigenDraads samen met grote
sorteerders een onderzoek gestart naar de omvang van
de textielstromen, de bestemmingen en de kansen
voor verwaarding. Met als doel de haalbaarheid en
bijbehorende voorwaarden voor de realisatie van
chemische textiel recycling in de regio Rotterdam in

Afronding
haalbaarheidsstudie en
impactmeting. In Q1 2022
wordt gestart met een
investeringsvoorstel en
verkenning toekenning
Coronaherstelfonds.

Ontwikkeling van een
chemische recycling
faciliteit voor het lokaal
opwaarderen van
afgedankt textiel, in nauwe
afstemming met de
sorteerders in de regio.

Financiering Eigendraads
(wordt gezocht bij
partners, zoals de
Provincie Zuid-Holland en
Havenbedrijf). Gemeente
heeft eerst fase betaald.
Toegang tot partners bij
Coronaherstelfonds om
daar een gesprek op te
starten.
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kaart te brengen. Daarbij wordt naast textiel ook
gekeken naar vestigingsvoorwaarden en propositie
case voor de haven (overslag bewegingen binnenvaart
en zeevaart).
Legenda

Groen
Oranje
Rood

Klimaatdeal verloopt grosso modo zoals beoogd op 22 nov 2019 en/of is succesvol afgerond
Klimaatdeal verloopt niet zoals beoogd op 22 nov 2019, bijsturen
Klimaatdeal is gestrand of mist energie, afsluiten
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In 2021 is samengewerkt met:
Awearness Kollektif
(The Swapshop)
De Boer Groep
Duurzame campus
Erdotex
Erasmus Universiteit
Rotterdam
Foodcabinet
Foodwaste
Gemeente Rotterdam
Green Dish
Havenbedrijf Rotterdam
Hogeschool Rotterdam
Innovation Quarter
Manhave

Natuurmomnumenten
Provincie Zuid-HollandNarcis40
Redevco (Yellow Concepts)
Reshare
Shareaty (stichting Voedsel Surplus)
Stichting Zero Foodwaste Rotterdam
Syntrus Achmea
TEXNED
Urban Department Store
WEAR
Zadkine
20 aangemelde jonge ondernemers (waaronder
RotterZwam, Bayleaf, Falafval).
65 aangemelde Rotterdamse horecazaken

Rotterdams Klimaatakkoord. Voortgang van de klimaattafels in 2021

61

