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Voorwoord
Met trost en enthousiasme presenten we het eindrapport van de klimaattafel Consumptie, geleid door
studenten van de Erasmus Universiteit. Voor het bepalen van de ambities en doelen is er in april 2019 een
opstartnotitie gemaakt door de tafel. In dit rapport delen we het uiteindelijke resultaat van het proces
vanuit ons perspectief.
De afgelopen maanden zijn voor ons als studenten enorm inspirerend geweest en het is een gave uitdaging
waaraan wij mochten bijdragen. Wij zijn dan ook trots op dit eindproduct, maar willen vooral ook
Wethouder Arno Bonte bedanken voor de kans die we hebben gekregen om op zo’n concrete manier bij te
dragen aan de duurzaamheidsambities van Rotterdam. Tevens willen we de Erasmus Sustainability Hub
bedanken voor de ondersteuning in het gehele proces en het mogelijk maken van onze rol in dit proces.
Verder willen we alle betrokken partijen bedanken voor hun bijdragen en enthousiasme.
Onze klimaattafel heeft in het proces aansluiting gezocht bij het programma Rotterdam Circulair. We zijn blij
met hun positieve reactie op onze ambities en de deals die zijn voortgekomen uit de tafel. In het rapport
maken waar dit aansluit op het thema consumptie de link met het programma van Rotterdam Circulair.
Graag blijven wij met dezelfde energie en enthousiasme bijdragen aan de klimaatdoelen van de stad. Wij
hopen dat andere gemeenten hier een voorbeeld aan zullen nemen door ook jongeren actief te betrekken.
We gaan ons inzetten om de voorgestelde projecten succesvol uit te voeren en hopen ook in de toekomst te
kunnen bijdragen aan het starten van nieuwe projecten en samenwerkingen. Graag zetten we deze unieke
samenwerking met de gemeente door om zo uiteindelijk in 2050 gezamenlijk, met alle partijen in Rotterdam,
een CO2 neutrale stad te realiseren.
Esmee Tanis
Voorzitter Klimaattafel Consumptie en student Econometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
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Introductie
Het Rotterdamse Klimaatakkoord
Op 10 mei 2019 is op initiatief van wethouder Bonte de aftrap gegeven om de stad te laten spreken. Het
college wil met de stad en de haven aan de slag om de doelstellingen van Parijs, in het kader van de
CO2-reductie, te behalen. Het Rotterdams Klimaatakkoord wordt opgesteld in samenwerking met
organisaties, bedrijven en andere partners in de stad. De gemeente Rotterdam ziet zichzelf als één van die
partners.
De afgelopen maanden is er aan vijf tafels verbinding gezocht tussen partijen die het verschil willen maken.
De tafels heten Consumptie, Gebouwde Omgeving, Haven & Industrie, Mobiliteit en Schone Energie. Elke
tafel opereert onder een eigen kernteam en kent zijn eigen traject. Een kernteam bestaat uit een
onafhankelijk voorzitter, een inhoudelijk coördinator vanuit de gemeente en een voor dit doel vrijgestelde
secretaris. De tafels zijn samengesteld door gebruik te maken van diverse netwerken. De partijen die
gereageerd hebben zijn uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan.
Voor elke tafel zijn de volgende vier doelstellingen de leidraad geweest om naar resultaten toe te werken.
1. Een concrete uitwerking maken van het transitie pad tot aan 2030.
2. Vanuit de deelnemers aan de tafels concrete projecten en acties initiëren die de energietransitie kunnen
versnellen.
3. Een inventarisatie maken van alle acties en initiatieven die in de betreffende sector in Rotterdam
worden genomen en in kaart brengen tot welke CO2-reductie dit leidt. (DCMR maakt hiervoor een
prognose per jaar.)
4. Op basis van de inventarisatie van punt 3 in beeld brengen wat de opgave is voor het realiseren van het
reductiepad, en een wensenlijst en lobby-agenda opstellen voor maatregelen die nodig zijn om de
beoogde reductie te kunnen realiseren.

Klimaattafel Consumptie
De klimaattafel Consumptie is geleid door studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Wij hebben in
samenwerking met professoren, studenten, initiatieven uit de stad en de gemeente Rotterdam de afgelopen
maanden gewerkt aan de centrale opgave van deze tafel:
“Aan de klimaattafel Consumptie zal worden verkend hoe verandering in consumptie kan bijdragen aan het
terugdringen van de CO2-uitstoot. Aan de tafel wordt in kaart gebracht welke initiatieven er al zijn in de stad,
hoe die versterkt kunnen worden en welke nieuwe initiatieven een bijdrage kunnen leveren aan de
klimaatopgave. In het bijzonder zal de tafel zich richten op voedselconsumptie en de circulaire economie.”
Vele consumptie gerelateerde uitdagingen zijn de afgelopen maanden ter sprake gekomen in verschillende
contexten. We hebben gesproken over de problematiek rondom kleding en ons huidige eetpatroon, maar
ook over de mogelijkheden van stadslandbouw, anders consumeren en nog vele andere onderwerpen. Deze
klimaattafel is erg goed ontvangen door de vele partijen die in de stad op dit gebied actief zijn. We zijn
overweldigd door de enorme hoeveelheid mensen die zich op allerlei manieren inzetten om hun steentje bij
te dragen. We hebben in kaart gebracht wat er allemaal al speelt op het gebied van consumptie in de stad,
hebben interactieve bijeenkomsten georganiseerd met partijen uit de stad en vervolgens geanalyseerd waar
we actiever op moeten inzetten en hoe we ondernemers beter kunnen ondersteunen. Daarnaast zijn we de
straat op gegaan om met Rotterdammers in gesprek te gaan over consumptie en duurzaamheid en hebben
we studenten actief betrokken bij de tafel in de verschillende stadia.
In het kader van het Rotterdamse Klimaatakkoord hebben wij in onze transitie deals ingezet op urgente en
haalbare projecten. We hopen dat door het op de kaart zetten van het thema Consumptie, in het
Rotterdamse Klimaatakkoord en dit rapport, ook de komende jaren verder op dit thema wordt ingezet om
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de vele uitdagingen die verbonden zijn aan ons consumptiegedrag te identificeren en hier samen met
verschillende partijen uit de stad oplossingen voor te vinden.

Het belang van het thema consumptie in de energie transitie
We leven in een consumptiemaatschappij en consumeren meer dan ooit. Producten worden massaal
ingevlogen vanuit alle uithoeken van de wereld en ook zelf vliegen we meer dan ooit. Zo hebben wij
wereldwijd 1,7 aardes nodig om in onze behoeften te voorzien. Wanneer iedereen zou leven als de
Nederlander betreft dat zelfs 3,5 aardes. Daarnaast blijft de wereldbevolking doorgroeien en neemt ook de
welvaart toe in vele, voorheen, derdewereldlanden.
Onze consumptiebehoeften veroorzaken indirect broeikasgasemissies op mondiale schaal. Deze uitstoot
vindt plaats in elke fase van de keten: (pre)productie, verwerking, verpakking, handel, transport, retail,
gebruik en afval. De indirecte uitstoot die het gevolg is van consumptie van ingekochte producten en
goederen valt veelal buiten het bereik van Rotterdam. Productieprocessen vinden nauwelijks binnen de
grenzen van de stad plaats. Veel producten die in Rotterdam binnenkomen zijn bovendien ook al verwerkt
en verpakt. De uitstoot in deze productieprocessen is echter aanzienlijk. De indirecte emissies door de
Rotterdamse consumptiebehoefte worden geschat op ongeveer twee tot drie keer de directe emissies van
de stad (Rapport: Nieuwe Energie voor Rotterdam).
Iedereen voelt aan dat dit niet houdbaar is en we zullen in alle sectoren en alle lagen van de maatschappij
naar oplossingen moeten zoeken. Industrieën zoals de landbouw-, kleding-, elektronica- en de
plasticindustrie zijn stuk voor stuk enorm vervuilend door een hoge CO2 uitstoot en materiaal intensiteit,
maar zijn cruciaal voor het in standhouden van onze consumptiemaatschappij. Het veranderen van dit soort
industrieën vraagt niet alleen om schone energie, nieuwe materialen en verbeterde productieprocessen,
maar vooral ook om een andere houding van de consument.
De negatieve impact van deze industrieën is jarenlang verborgen gebleven voor de consument door onder
andere greenwashing, misleiding en het achterhouden van informatie. De laatste jaren is dit veel in de media
geweest en zodoende groeit het bewustzijn. Echter, een massale omslag in de samenleving op gebied van
consumptie is er nog niet geweest. Wel is de transitie begonnen en verstelt hij. Het is in dusverre van belang
hier nu op in te haken en burgers goede handvatten en kennis te geven om duurzamere consumptiekeuzes
te maken en hun eigen milieu impact te verkleinen. De laatste jaren is dit al makkelijker geworden door de
vele apps, startups en campagnes die alternatieven bieden en het bewustzijn vergroten. Nu is het tijd om dit
op te schalen en om ook vanuit de lokale politiek actief in te zetten op deze enorme transitie in
consumptiegedrag en de hiervoor benodigde infrastructuur en ondersteuning te bieden.
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Management samenvatting
Visie en transitie pad van de tafel

Richting 2030 zullen we anders gaan consumeren. Rotterdammers hechten meer waarde aan kwaliteit
boven kwantiteit en willen bovendien lokaal en transparant kopen. We zien afval niet langer als afval, maar
als grondstof voor een nieuw product. We gaan ons samen inzetten om onze consumptie te verminderen en
het gebruik van primaire grondstoffen te halveren. Dit doen we door producten en materialen te gaan
hergebruiken, recyclen en repareren om het gebruik te verlengen. Nieuwe modellen van eigendom en
gebruik ontstaan en Rotterdammers omarmen deelconcepten. De voedseltransitie is in volle gang.
Rotterdammers koken voornamelijk vegetarisch en voedselverspilling wordt actief teruggedrongen in
verschillende sectoren.
In 2030 is Rotterdam is koploper in de transitie naar een duurzame en circulaire stad.
Om de transitie naar duurzame consumptie te realiseren is de eerste stap het meer institutionaliseren van
dit thema binnen de gemeente. Deze klimaattafel richt zich ten eerste op de voedseltransitie: duurzame
consumptie en minder verspilling. Ten tweede richt de tafel zich op de transitie naar een circulaire
economie: verminderen, hergebruiken, recyclen en repareren. Door het stimuleren van een plantaardig
dieet, het scheiden van gft in de hoogbouw en het verminderen van de voedselverspilling draagt de tafel
concreet bij aan de transitie naar een duurzame en circulaire consumptie in 2030.
Het Programma Rotterdam Circulair beschrijft concrete acties en doelen op de sectoren ‘groene stromen’ en
‘consumptiegoederen’. Eén van de doelen is om het afvalscheidingspercentage van huishoudelijk afval te
verhogen naar 45% in 2023 en het reduceren van het restafval. De implementatie van gft-afvalscheiding in
de hoogbouw is daarvan een concrete actie. Daarnaast zal in 2020 een Rotterdamse Upcycle Mall worden
geïntroduceerd en komt er een digitale marktplaats voor bouwmaterialen in 2022. Het programma wil een
actief ‘broedplaatsenbeleid’ voeren, wat een succes is als er in deze bestuursperiode tenminste 40 nieuwe
circulaire initiatieven zijn gerealiseerd in de stad. Deze acties dragen bij aan het doel van het programma;
het halveren van het gebruik van primaire grondstoffen in 2030.
Verder zal het integraal voedselbeleid wat eind 2019 klaar zal zijn een belangrijke stap voorwaarts zijn in het
versnellen van de transitie naar een nieuw voedselsysteem.
Een andere belangrijke stap in het realiseren van het transitie pad is om de bewustwording over de gevolgen
van onze consumptie te vergroten. Duidelijke en inspirerende communicatie naar de Rotterdammer is van
cruciaal belang om een circulaire, duurzame stad te realiseren. We zien ook kansen voor het realiseren van
een online interactief platform waarin Rotterdammers en ondernemers elkaar én informatie kunnen vinden
over hoe ze kunnen bijdragen aan een duurzame stad.
In Rotterdam zijn er veel partijen die willen bijdragen aan een nieuwe economie en een nieuwe levensstijl.
Actief met deze partijen samenwerken zal de transitie binnen het consumptie thema versnellen, omdat deze
partijen hier al langere tijd mee bezig zijn en vaak voorlopen op de gemeente qua kennis en ambities.
Door de komende jaren actief gebruik te maken van de kennis en studenten van de onderwijsinstellingen
kunnen er gezamenlijk stappen worden gemaakt met betrekking tot de klimaatdoelen. Een sterke
samenwerking tussen de gemeente en het onderwijs is van belang vanwege de vele gedrags- en circulaire
vraagstukken binnen het thema consumptie. In de opleidingen zou meer aandacht moeten worden besteed
aan maatschappelijk relevante vraagstukken en actiever worden gezocht naar de samenwerkingen met de
duurzaamheidsvraagstukken in de stad.
Het verzamelen van meer data over onder andere de voedsel- en textielstromen en het consumptiegedrag
van Rotterdammers kan ook enorm bijdragen aan het bepalen van de meest impactvolle acties en het meten
van de impact binnen het thema consumptie. Momenteel is hier nog weinig data over bekend.
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Hier staan we nu

Uit het straatonderzoek wat is gehouden is gekomen dat de respondenten over het algemeen
geïnteresseerd zijn in wat er allemaal in Rotterdam gebeurt omtrent duurzaamheid. De Rotterdammer is toe
aan verandering. De meerderheid houdt zich bezig met duurzaamheid en milieu onder andere door afval te
scheiden, bewuster te kopen, minder vlees te consumeren, herbruikbare verpakkingen te gebruiken en
korter te douchen. Over het algemeen wil de Rotterdammer meedoen aan het verduurzamen mits dit
gemakkelijk is en zonder veel extra kosten kan. Mensen die zich al bezighouden met duurzaamheid zijn
bereid om een extra stap te nemen, maar wij zien vaak terug dat de gemiddelde Rotterdammer dit niet wil
doen. Knelpunten voor de bewoners liggen voornamelijk bij een gebrek aan kennis, de beschikbaarheid van
informatie, het terugvallen in oude gewoontes bij het ontbreken van duurzame alternatieven en de
disconnectie tussen acties die vandaag gemaakt worden en de uitkomst van de resultaten in de toekomst.
Naast de Rotterdammer hebben we ook gekeken naar de huidige initiatieven in de stad. Met circa 25
initiatieven zijn we in gesprek gegaan om een duidelijker beeld te krijgen van hoe zij verschillende aspecten
van het ondernemerschap hebben ervaren. Over het algemeen ervaren de verschillende initiatieven dat zij
mensen aantrekken die zich al bezighouden met duurzaamheid. Het aantrekken van Rotterdammers die zich
hier niet mee bezighouden wordt als lastig ervaren evenals het bereiken van de ‘massa’ in de stad. Wat ons
verder opvalt is dat bij de meeste initiatieven veel aspecten samenkomt: sociaal, circulair, inclusiviteit,
bewustwording en educatie. Deze organisaties en startups ervaren dan ook dat we integraal moeten kijken
naar duurzaamheid, en niet slechts vanuit het perspectief CO2 vermindering. Dit maakt het voor veel
projecten dan ook lastig om binnen één kader van de gemeente te vallen. Het is daarom belangrijk om
duurzaamheid in het groter geheel te bekijken met een holistische blik om zo de grootste impact te kunnen
maken. De initiatieven stuiten ook nog op knelpunten zoals het vinden van financiering, het op de hoogte
blijven van nieuws binnen het netwerk en het opschalen van startup naar scale up. Daar komt bij dat de
structuur binnen de gemeente niet altijd duidelijk is, de communicatie tussen de verschillende afdelingen te
wensen over laat en dat de focus vooral gericht is op het economische aspect van duurzaamheid en te
weinig op het sociale aspect.

Wat heeft de tafel opgeleverd

De klimaattafel Consumptie onderscheidt de volgende thema’s:
1. Vermindering en hergebruik van groene stromen
2. Vermindering, hergebruik en recyclen van textiel
3. Duurzamere voeding (productie en) consumptie
4. Bewustwording en gedragsverandering van de Rotterdammer
5. Studenten en universiteit betrokken in de transitie
1. Vermindering en hergebruik van groene stromen
De ambitie binnen dit thema is om voedselverspilling te verminderen en de stroom schone gft te vergroten.
De ambitie is om de verspilling te halveren in 2030. We bekijken hoe de verschillende initiatieven op gebied
van voedselverspilling elkaar kunnen versterken en vanuit de gemeente versterkt kunnen worden
Tot en met 2024 gaat de gemeente in de overige laagbouwhuishoudens en alle gestapelde hoogbouw gftinzameling faciliteren. De klimaattafel richt zich hierbij specifiek op de studentenflats en streeft ernaar om in
alle studentenflats schoon gft-afval in te zamelen met een hoge participatie van de bewoners, voor 2024. In
het gft-afval wat nu al wordt ingezameld zit nog vaak restafval.
Klimaatdeals (zie bijlage)
In het kader van dit thema zijn drie deals gevormd:
- Scheiden van gft in studentenflats
- Samenwerking ‘Rotterdam tegen Verspilling’
- Zero food waste pakketten voor studenten
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2. Vermindering, hergebruik en recyclen van textiel
We gaan uit van de drieslag reduce - reuse - recycle. De kleding reststroom moet worden verminderd, beter
worden hergebruikt en gerecycled. Per jaar gaat het om 6.600 ton textiel in Rotterdam. Vanuit het
Programma Circulair is het streven een halvering van de primaire grondstoffen in 2030.
Klimaatdeal
In het kader van dit thema zijn geen deals gevormd. Het onderwerp is aangekaart bij Rotterdam Circulair. In
aanloop naar de textiel aanbesteding in 2021 zal er in kaart worden gebracht welke partijen er in deze sector
actief zijn en hoe we de textielstroom circulair kunnen maken in Rotterdam.
3. Duurzamere voeding (productie en) consumptie
We willen Rotterdammers duurzamer laten consumeren, hierbij denkend aan lokaal, seizoensgebonden,
biologisch, vegetarisch en/of Fairtrade. De focus ligt momenteel vooral op het stimuleren van meer
plantaardige voeding en minder vlees. Uit voorlopige berekeningen van de Universiteit Wageningen blijkt
dat in een circulair voedselsysteem ongeveer 20 gram dierlijk eiwit per dag bevat. Momenteel consumeert
de gemiddelde Nederlander ruim 77 kilo vlees per jaar. Vanuit duurzaamheids- en gezondheidsoogpunt is
een lagere vleesconsumptie gewenst.
Klimaatdeal (zie bijlage)
In het kader van dit thema is één deal gevormd: stimuleren van een meer plantaardig dieet
4. Bewustwording, educatie en gedragsverandering van de Rotterdammer
We willen ons richten op gedragsverandering, bewustwording en educatie op lokaal niveau. De transitie
deals en acties die voortkomen uit de klimaattafel leveren hier een bijdragen aan. We benoemen dit thema
apart omdat er binnen elke deal ook actief op wordt ingezet. De tafel heeft bovendien gekeken naar verdere
mogelijkheden om de Rotterdammer en de student meer bewust te maken.
5. Studenten en universiteit betrokken in de transitie
We willen de samenwerking tussen de gemeente en de Erasmus Sustainability Hub voortzetten en de
Erasmus Universiteit betrekken bij het Rotterdamse Klimaatakkoord.
De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft de ambitie om CO2 neutraal te zijn in 2024. Vanuit de nieuwe
strategie hebben ze tevens de missie om een positieve maatschappelijk impact te creëren. Ze willen hierbij
studenten en partners uit de stad betrekken.
Klimaatdeal (zie bijlage)
In het kader van dit thema is één deal gevormd: de Erasmus Universiteit Rotterdam zet zich in om een
positieve maatschappelijke impact te creëren.

Lobbypunten

Cruciaal om het transitie pad te realiseren is het agenderen en wegnemen van belemmeringen in de wet- en
regelgeving voor circulaire initiatieven. De lobby agenda die uit het Rotterdamse Klimaatakkoord voortkomt
draagt hieraan bij. Het gaat dan om grondstoffenstromen van consumptiegoederen, kunststoffen, bouw,
groente- en fruitafval (gft), voedsel en de maakindustrie. De volledige lijst met lobbypunten en uitleg staat
verder in het rapport.
- Kijken naar ‘True-Cost pricing’ en op wat voor manier dit (deels) kan worden ingevoerd.
- Voor meer reststromen een einde-afval-criterium realiseren, waarmee een afvalstof daadwerkelijk
grondstof kan worden.
- Neem de voedselveiligheid wet onder de loep om te kijken naar waar dit botst met voedselverspilling en
een circulair voedselsysteem.
- Wetgeving voor kwaliteitseisen op kleding.
Rotterdams Klimaatakkoord Consumptie november 2019
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-

Strengere eisen rondom palmolie in consumentenproducten zijn noodzakelijk om de enorme
verwoesting van regenwouden een halt toe te roepen.
Bedrijven krijgen nu belastinggeld terug als ze producten op derving afschrijven. Zo gaat er vaak meer
voedsel verloren dan nodig zou zijn.
Lobby voor nationale educatie campagne rondom wat je voedselkeuze doet voor de voedingsindustrie.
De THT en TGT-afkortingen verduidelijken op verpakkingen en meer communicatie over de betekenis.
Een versimpeling van alle keurmerken is nodig.
Verbied koffiebekertjes die niet gerecycled kunnen worden.
Lobby voor het realiseren van een label waarin je kan zien van hoeveel producent gerecycled materiaal
een product is gemaakt en hoe goed het product na zijn leven gerecycled kan worden.
Uitzoeken of er nationaal of een statiegeldsysteem kan worden opgezet voor elektronica of dat er
andere stimulansen kunnen worden ontwikkeld zodat bij aanschaf van nieuwe elektronica oude
elektronica kan worden ingeleverd tegen een bepaalde korting.
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Visie tot 2030
Richting 2030 zullen we anders gaan consumeren. We gaan ons samen inzetten om consumptie te
verminderen en het gebruik van primaire grondstoffen te halveren. Dit doen we door producten en
materialen te gaan hergebruiken, recyclen en eventueel repareren om het gebruik te verlengen. Steeds
meer kleine upcycle-plaatsen en repair cafés openen hun deuren in de stad waar Rotterdammers hun
huishoudelijke apparaten laten repareren. Het zou mooi zijn als producenten hier tijdens het ontwerp
rekening mee houden, zodat reparatie en hergebruik makkelijker wordt.
Richting 2030 hechten Rotterdammers waarde aan kwaliteit boven kwantiteit. We zijn ons bewuster van de
impact van onze eigen consumptie en hebben meer kennis van de circulaire economie. We zien afval niet
langer als afval, maar als grondstof voor een nieuw product. Verpakkingen worden massaal hergebruikt, zijn
gemaakt van biomaterialen of zijn reeds uitgebannen voor enkele productgroepen. Voor gebruiksgoederen
zien we nieuwe modellen van eigendom en gebruik ontstaan en Rotterdammers maken steeds meer gebruik
van deelconcepten. Rotterdammers delen via platforms en buurtapps massaal kleding, gereedschap en
apparatuur en shoppen duurzamer door het grotere aanbod in de stad. Bovendien kopen we gezamenlijk
weer dichterbij huis. We vinden het belangrijk waar ons eten en onze producten vandaan komen en hoe
deze geproduceerd zijn. Deze wens vanuit de consument stimuleert producenten om hun producten te
verduurzamen. Het grootste deel van de Rotterdammers kookt voornamelijk vegetarisch en
voedselverspilling wordt actief teruggedrongen in verschillende sectoren. De wijken kleuren steeds groener
en verschillende vormen van stadslandbouw worden collectief onderhouden.
Rotterdam is koploper in de transitie naar een duurzame en circulaire stad. De stad is nog altijd innovatief en
ondernemend en heeft de transitie naar een nieuwe economie gebruikt om ondernemers aan te trekken,
nieuwe concepten te omarmen en te experimenteren. De jonge generatie is hierbij actief betrokken. De stad
kent inmiddels vele circulaire broedplaatsen en lokale makers. Waar in 2019 nog veel mensen opzagen tegen
deze transitie, staan steeds meer mensen hierachter omdat ze zien wat voor een groene, schone en
inclusieve toekomst dit teweeg kan brengen.
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1. Hier staan we nu
Om een goed beeld te krijgen van wat er in Rotterdam gebeurt, is er een inventarisatie gedaan van
initiatieven die zich nu al bezighouden met het verduurzamen van de stad. Daarbij is gekeken naar
initiatieven op het gebied van groen, voedselproductie en voedselverspilling en afval en hergebruik.
Daarnaast is ook gekeken naar de houding en het gedrag van de Rotterdammer. Dit is gedaan door middel
van een straatonderzoek en het gebruik van bestaande literatuur en onderzoeksrapporten.

De Rotterdammer
Op 26 juni 2019 is door de tafel een klein straatonderzoek gehouden op twee verschillende locaties om een
beeld te krijgen van wat er leeft rondom het thema consumptie en duurzaamheid in Rotterdam. Uit dit
onderzoek is gekomen dat de respondenten1 over het algemeen geïnteresseerd zijn in wat er allemaal in
Rotterdam gebeurt omtrent duurzaamheid (70%). Onder degenen die geen interesse hebben wordt er
aangegeven dat ze het onderwerp niet interessant vinden of er weinig tijd voor over hebben. Ondanks dat er
over het algemeen wel interesse is, is de meerderheid (67%) van de ondervraagden niet bekend met de
websites rotterdamcirculair.nl en 010duurzamestad.nl. De meerderheid (meer dan 80%) houdt zich in zijn
eigen leven bezig met duurzaamheid en milieu onder andere door afval te scheiden (meest gekozen),
bewuster te kopen, minder vlees te consumeren, herbruikbare verpakkingen te gebruiken en korter te
douchen. Veruit wordt plastic vervuiling door de respondenten gezien als een milieuprobleem met de
meeste prioriteit. Men is goed op de hoogte van de milieu impact van plastic, maar iets minder van de milieu
impact van de kledingindustrie en de vleesindustrie. Afval op straat en luchtvervuiling worden ook genoemd
als belangrijke problemen. Bij alle thema’s (voeding, afvalscheiding, kledingindustrie en plastic) komt naar
voren dat een gebrek aan informatie een groot struikelblok is voor de meeste Rotterdammers om
duurzamere keuzes te maken.
Op basis van verdere onderzoeken en rapporten zoals het BLAUW-rapport ‘Hoe circulair is de
Rotterdammer?’, rapport Circular Rotterdam door Metabolic, de Omnibusenquête ‘Rotterdammers over
duurzaamheid’ en het rapport ‘Het Gesprek met de Stad’ komen we tot de conclusie dat de Rotterdammer
toe is aan verandering. Leefbaarheid van de stad staat voorop met name als het gaat om de luchtkwaliteit,
sociale verbintenis en groen. Over het algemeen wil de Rotterdammer meedoen aan het verduurzamen mits
dit gemakkelijk is en zonder veel extra kosten kan. Informatie rondom de verduurzaming moet makkelijk te
vinden zijn voor de inwoners en het liefst kosten duurzame acties zo min mogelijk moeite voor de (grootste
groep) consumenten. Mensen die zich al bezighouden met duurzaamheid zijn bereid om een extra stap te
nemen, maar wij zien vaak terug dat de gemiddelde Rotterdammer dit niet wil doen. Daarnaast zit er ook
een groot verschil qua opvatting over duurzaamheid tussen laagopgeleiden en hoogopgeleiden. Om haar
inwoners te stimuleren, moet de gemeente het goede voorbeeld geven om zo duurzaamheid de nieuwe
norm te maken. Knelpunten voor de bewoners liggen voornamelijk bij een gebrek aan kennis, de
beschikbaarheid van informatie (vanuit consumenten perspectief), het terugvallen in oude gewoontes bij het
ontbreken van duurzame alternatieven en de disconnectie tussen acties die vandaag gemaakt worden en de
uitkomst van de resultaten in de toekomst.
Op Rotterdams niveau is er vrijwel geen data over het voedingspatroon en vleesconsumptie van de
Rotterdammers te vinden. Op nationale schaal zien we voorlopig nog geen daling van de vleesconsumptie in
2018 ten opzichte van voorgaande jaren (Wageningen Universiteit) ook al lijkt er een trend te zijn gezet om
meer vegetarisch te eten. We verwachtten dat bewustzijn, gewoonte en cultuur een rol spelen in het
veranderen van de voedingsconsumptie.

1

De leeftijd van de respondenten is gelijkmatig verdeeld en geen groep wordt oververtegenwoordigd. 66% van de ondervraagden
heeft een Nederlandse nationaliteit. De rest wordt opgemaakt uit respondenten met een Surinaamse, Turkse, Marokkaanse en
Antilliaanse nationaliteit. Alle 64 respondenten zijn woonachtig in Rotterdam.
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Initiatieven in de stad
Binnen de thema’s voedselconsumptie, -productie en -verspilling en afval en hergebruik hebben wij
onderzocht wat er binnen Rotterdam al gebeurt. Er is gekeken naar vooral lokale initiatieven die op dit
moment actief zijn met één of meerdere projecten. Van de gevonden initiatieven is een lijst opgesteld met
wat ze doen, hoe ze dat doen en eventueel met welke andere partijen ze samenwerken. In hoofdstuk 2 van
het rapport wordt een deel van de gevonden initiatieven genoemd per thema.
Wij zijn met circa 25 initiatieven in gesprek gegaan om een duidelijker beeld te krijgen van hoe zij
verschillende aspecten van het ondernemerschap hebben ervaren. Tijdens de gesprekken werd met name
de focus gelegd op knelpunten, hoe zij kunnen opschalen en de relatie met de gemeente. Een deel van de
initiatieven zijn buiten beschouwing gelaten voor verdere inventarisatie omdat zij al bekend zijn binnen de
gemeente (Rotterdam Circulair) of minder relevant zijn voor de thema’s van onze klimaattafel.
Veel van de bestaande initiatieven richten zich op bewustwording en direct of indirect op educatie van de
consument. Verder richten initiatieven zich op het aanbieden van een beter alternatief (Rechtstreex),
upcyclen of recyclen (Eigendraads) en het hergebruiken van producten (Awearness Kollektif). Naast dat de
initiatieven zich inzetten voor duurzaamheid, zit er veelal een sociaal aspect aan vast. Een aantal werkt met
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en bijvoorbeeld een organisatie als Groenten zonder Grenzen
brengt mensen bij elkaar door te koken met reststromen. Wat ons opvalt is dat bij de meeste initiatieven
veel aspecten samenkomt: sociaal, circulair, inclusiviteit, bewustwording en educatie. Deze organisaties en
startups ervaren dan ook dat we integraal moeten kijken naar duurzaamheid, en niet slechts vanuit het
perspectief CO2 vermindering, omdat het juist veel factoren samenbrengt. Dit maakt het voor veel projecten
dan ook lastig om binnen één kader van de gemeente te vallen. Het is daarom belangrijk om duurzaamheid
in het groter geheel te bekijken met een holistische blik om zo de grootste impact te kunnen maken.
Het bereik van de verschillende initiatieven is afhankelijk van de grootte van de organisatie en hoe lang deze
al bestaat. Wel is er sprake van een specifieke doelgroep die wordt aangetrokken. Over het algemeen
ervaren de verschillende initiatieven dat zij mensen aantrekken die zich al bezighouden met duurzaamheid.
Het aantrekken van Rotterdammers die zich hier niet mee bezighouden wordt als lastig ervaren evenals het
bereiken van de ‘massa’ in de stad. In Rotterdam zijn er voorbeelden genoeg van initiatieven die passen in
een nieuwe duurzame economie op elk consumptie gerelateerd thema. Van belang is om dit op te schalen
zodat dit over een aantal jaar voor iedereen toegankelijk, betaalbaar en aantrekkelijk is. Hier is
samenwerking voor nodig, collectieve acties en communicatie om te verkondigen dat we met zijn allen in
staat zijn om een nieuwe weg in te slaan, op weg naar een duurzamere economie en samenleving.
Naast de één op één gesprekken met de initiatieven zijn er ook twee brainstormsessies gehouden op gebied
van de thema’s voedsel en afval en hergebruik. Vanuit deze sessies zijn wij op een aantal knelpunten gestuit
die de ondernemers ervaren of ondervonden hebben bij het uitvoeren van hun projecten. Deze knelpunten
gingen voornamelijk om het opschalen en de samenwerking met de gemeente.
Knelpunten voor het opschalen:
• Startup naar scale-up: Rotterdam kent vele startups en er zijn veel mogelijkheden iets op te zetten.
Echter, waar het opstarten relatief gemakkelijk verloopt, via bijvoorbeeld een eenmalige CityLab010
subsidie, ervaren vele initiatieven moeilijkheden met het opschalen mede door moeilijkheden met
het vinden van financiering en/of een gebrek aan kennis.
• Financiering: Vele initiatieven ervaren dat ze tussen verschillende kaders vallen. Het is vaak
onoverzichtelijk voor welke ‘potjes’ ze in aanmerking komen, waardoor er vaak te veel tijd wordt
besteed aan het zoeken van financiering. Daarnaast wordt vanuit de gemeente vaak voor één jaar
financiering verleend met de kans dat projecten hierna stil komen te liggen als nieuwe financiering
niet tijdig kan worden gevonden. Op deze manier is het voor initiatieven lastig om lange
termijnplannen te maken en voornamelijk bij sociale initiatieven die vaak (voor langere tijd)
afhankelijk blijven van subsidies.
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Netwerk: Er is aangegeven dat het soms lastig is om op de hoogte te zijn van wat er binnen het
netwerk van organisaties en initiatieven in Rotterdam gebeurt. Zodoende komt het voor dat
rapporten dubbel worden gemaakt.

Knelpunten met betrekking tot de gemeente:
• Ingewikkelde structuur gemeente: Vaak hebben ondernemers moeite met het vinden van de juiste
personen binnen de gemeente. Dit komt voornamelijk doordat vele projecten verschillende
aspecten behandelen en het dus niet altijd duidelijk is of deze binnen Economie of Sociaal vallen.
Veel initiatieven worden binnen de gemeente doorgestuurd naar verschillende ambtenaren
waardoor het snel onduidelijk wordt wie de verantwoordelijkheid heeft en/of bij wie ze moeten zijn
(Bijvoorbeeld het Groen Loket). Bij een aantal heeft dit ertoe geleid dat ze het hebben opgegeven
om met de gemeente samen te werken.
• Weinig communicatie binnen de verschillende clusters: Daarnaast ervaren de initiatieven dat er
weinig intern gecommuniceerd wordt binnen de gemeente. Zo zijn de verschillende clusters niet op
de hoogte van wat er bij de andere clusters gebeurt. Hierdoor worden dingen dubbel gedaan,
worden initiatieven door verschillende ambtenaren gecontacteerd voor hetzelfde project en wordt
hierdoor soms onduidelijke of zelfs verkeerde informatie verstrekt. Zo is er één initiatiefnemer die
door de ene ambtenaar werd verteld dat er geen geld beschikbaar zou zijn en door de andere dat dit
wel het geval zou zijn. De onduidelijke communicatie intern (vaak doordat organisaties niet goed
binnen de clusters vallen) is tijdrovend voor de ondernemers en de gemeente.
• Stimuleren van pilots: Vele initiatieven ervaren dat de gemeente pilots stimuleert en ondersteunt,
maar dat het erg lastig is om structurele veranderingen aan te brengen. Hier moet een balans in
gevonden worden. Een voorbeeld betreft de plastic vangers van Recycled Park welke sinds de stop
van de subsidie aan de kant liggen.
• Focus van de gemeente: Als laatst ervaren verschillende ondernemers dat er binnen de gemeente te
veel nadruk op het economische aspect van duurzaamheid wordt gelegd en te weinig op het sociale
aspect.
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2. Dit heeft de tafel opgeleverd.
De klimaattafel Consumptie onderscheidt de volgende thema’s:
1. Vermindering en hergebruik van groene stromen
2. Vermindering, hergebruik en recyclen van textiel
3. Duurzamere voeding (productie en) consumptie
4. Bewustwording en gedragsverandering van de Rotterdammer
5. Studenten en universiteit betrokken in de transitie
Voor elk thema wordt een ambitie en inzet beschreven. Daarna wordt per thema de transitiedeal(s)
benoemd. De uitwerking van de transitiedeals zijn opgenomen in de fiches in de bijlage. Verder worden per
thema de relevante Rotterdamse initiatieven genoemd.

1. Vermindering en hergebruik van groene stromen
Ambitie
De ambitie binnen dit thema is om voedselverspilling te verminderen en de stroom schone gft te vergroten.
In Rotterdam liggen hier grote kansen. In de stad verspillen we nog altijd zo’n 14% van het voedsel, iets
boven het landelijk gemiddelde van 12%.2 De ambitie is om de verspilling te halveren in 2030. We bekijken
hoe de verschillende initiatieven op gebied van voedselverspilling elkaar kunnen versterken en vanuit de
gemeente versterkt kunnen worden. Zo kijken we naar wat zij nodig hebben en hoe we er samen voor
kunnen zorgen dat de bewoner bewuster omgaat met het kopen van voedsel en eigen verspilling.
Momenteel hebben zo’n 60.000 laagbouw huishoudens de mogelijkheid om gft gescheiden in te zamelen. In
de hoogbouw is deze mogelijkheid er nog niet. Dit organisch afval belandt daarom nu nog als restafval in de
verbrandingsoven. Het relatief kleine deel dat nu wordt opgehaald door de gemeente bij de
laagbouwhuishoudens wordt hoogwaardig verwerkt tot biogas en compost. Tot en met 2024 gaat de
gemeente in de overige laagbouwhuishoudens en alle gestapelde hoogbouw gft-inzameling faciliteren. De
klimaattafel richt zich hierbij specifiek op de studentenflats en streeft ernaar om in alle studentenflats
schoon gft-afval in te zamelen met een hoge participatie van de bewoners, voor 2024. In het gft-afval wat nu
al wordt ingezameld zit nog vaak restafval. In de communicatie met bewoners zullen we daar specifiek
aandacht aan besteden: schoon gft is belangrijk om er goede compost en biogas van te kunnen maken. De
gemeente streeft naar 15 kilogram per jaar per huishouden minder gft in het restafval.3
Inzet
•
•
•
•
•

•
•

2

Ontwikkelen strategie voor het effectief scheiden van gft in studentenflats.
Ontwikkelen communicatiemiddelen om bewoners te stimuleren gft goed te scheiden (binnen deal
‘Scheiden van gft in studentenflats’).
Communicatie voor het terugdringen van voedselverspilling combineren met pilots gft in de
studentenflats.
Communicatie over overige afvalscheiding combineren met pilots gft in de studentenflats.
Starten grote gecoördineerde samenwerking om voedselverspilling te reduceren, onder andere:
• Afspraken maken met verschillende partijen in de stad en tevens met de producenten om
goede initiatieven en acties rond voedselverspilling te starten en bestaande op te schalen en
te versnellen.
• In kaart brengen van de voedselreststromen in de stad en mogelijke afnemers.
De mogelijkheid om als gemeente partner te worden in de nationale samenwerking ‘Samen tegen
Verspilling’ uitzoeken.
Pilot om voedselverspilling terug te dringen in de horeca (Rotterdam Circulair & Rijkswaterstaat).

Report: ‘CIRCULAR ROTTERDAM - Opportunities for new jobs in a zero waste economy’ (Metabolic)

3

Programma Rotterdam Circulair 2019 - 2023
Rotterdams Klimaatakkoord Consumptie november 2019

14

Klimaatdeals (zie bijlage)
In het kader van dit thema zijn drie deals gevormd:
- Scheiden van gft in studentenflats
- Samenwerking ‘Rotterdam tegen Verspilling’
- Zero food waste pakketten voor studenten
Partijen actief op dit gebied: Zero Food Waste Rotterdam, Groencollect, Fruitleather, Rotterzwam, Coffee
Based, Rotpot, Soephoofd, #KliekjesCollektief, Ugly Food Rescuers Club, Voedselbank, Groente zonder
Grenzen, Zero Waste Meal, Stichting Foodsharing, Stichting Voedsel Surplus, Food Waste App, Too good to
go App, OLIO App.

2. Vermindering, hergebruik en recyclen van textiel

Ambitie
We gaan uit van de drieslag reduce - reuse - recycle. De kleding reststroom moet worden verminderd, beter
worden hergebruikt en gerecycled. Per jaar gaat het om 6.600 ton textiel in Rotterdam. Vanuit het
Programma Circulair is het streven een halvering van de primaire grondstoffen in 2030.
Inzet
•
•
•
•
•

In kaart brengen van de reststroom keten van textiel in Rotterdam.
In kaart brengen van partijen die in de textiel stroom keten actief zijn in Rotterdam.
Samenwerking zoeken met partijen actief op dit gebied in de stad.
Circulaire oplossingen zoeken voor het hergebruiken en recyclen van textiel in samenwerking met
partners in de stad.
In een aanbesteding opnemen dat het een vereiste is om een klein deel van de aanbesteding ter
beschikking te stellen aan circulaire initiatieven en organisaties in de stad zodat zij pilots en
experimenten kunnen doen om deze reststroom te verduurzamen.

Klimaatdeals
In het kader van dit thema zijn geen deals gevormd. Wel is het onderwerp aangekaart bij Rotterdam
Circulair. In aanloop naar de textiel aanbesteding in 2021 zal er in kaart worden gebracht welke partijen er in
deze sector actief zijn en hoe we de textiel stroom circulair kunnen maken in Rotterdam. We adviseren
Rotterdam Circulair om hierbij actief de samenwerking op te zoeken met bestaande organisaties en
initiatieven die al met dit onderwerp bezig zijn.

3. Duurzamere voeding (productie en) consumptie

Ambitie
We willen Rotterdammers duurzamer laten consumeren, hierbij denkend aan lokaal, seizoensgebonden,
biologisch, vegetarisch en/of Fairtrade. De focus ligt momenteel vooral op het stimuleren van
Rotterdammers om meer plantaardige voeding te consumeren en minder vlees. Uit voorlopige berekeningen
van de Universiteit Wageningen blijkt dat in een circulair voedselsysteem ongeveer 20 gram dierlijk eiwit per
dag bevat. Momenteel consumeert de gemiddelde Nederlander ruim 77 kilo vlees per jaar (cijfers van
Rotterdam zijn niet bekend). Vanuit duurzaamheids- en gezondheidsoogpunt is een lagere vleesconsumptie
gewenst.
Inzet
•
•
•

Gedragsonderzoek naar nudging om plantaardige voedingskeuzes te stimuleren.
Inventariseren welke partijen willen meewerken aan dit doel op basis van de uitkomsten van het
gedragsonderzoek.
Inventariseren of we bestaande initiatieven en nudges rondom het stimuleren van een plantaardig
dieet kunnen opschalen.
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•
•
•

De gemeente stimuleren om ondernemers te ondersteunen en bekendheid te geven die zich
inzetten om alternatieve eiwitbronnen te maken en/of duurzame voedselconsumptie aanbieden.
Vanuit de gemeente inzetten op de verduurzaming van de eigen kantines.
Verduurzaming catering in ziekenhuizen (lopende onderzoek onder leiding van Greendish).

Klimaatdeals (zie bijlage)
In het kader van dit thema is één deal gevormd:
- Stimuleren van een meer plantaardig dieet
Partijen actief op dit gebied: De Plantastic Health Hub, Jack Bean, de Groene Passage & Sprit, Rotterdamse
Oogst, Goesting, Falafval, Burgs Food, Velt Rotterdam, Floating Farm, Biobulk bende, Food & Footnotes,
Flowers & Sours, Hotspot Hutspot, Rechtstreex, Slow Food Youth Network Rotterdam, Eat Art Collective,
Pieces of Plate
Voedseltuin, Eetbaar Rotterdam Stadslandbouw Tijdschrift, Dak Akkers, Rotterdamse Munt, Groen Goed,
Stichting Vredestuin, Groen010, Stadslandbouw Schiebroek, Krachtgroen, De Groene Connectie, Groene
Groeiplekken, Stichting Lekker Groen, Herenboeren, Oogst met mij mee tuin, Groen Noord, Stadskwekerij de
Kas, Groenweb Noord,

4. Bewustwording, educatie en gedragsverandering van de Rotterdammer

Ambitie
We willen ons richten op gedragsverandering, bewustwording en educatie op lokaal niveau. De transitie
deals en acties die voortkomen uit de klimaattafel leveren hier een bijdragen aan. We benoemen dit thema
apart omdat er binnen elke deal ook actief op wordt ingezet. De tafel heeft bovendien gekeken naar verdere
mogelijkheden om de Rotterdammer en de student meer bewust te maken.
Inzet
•
•
•

•

•

•
•

•

In het gedragsonderzoek naar het stimuleren van een plantaardig dieet zal bewustwording, educatie
en gedragsverandering een grote rol spelen.
Educatie zal een rol spelen in de deal ‘Rotterdam tegen Verspilling’. Zero Food Waste heeft plannen
om op basisscholen kinderen voedseleducatie te geven en hen te leren over voedselverspilling.
In het kader van het thema vermindering en hergebruik van groene stromen willen we studenten
handvatten geven om verspilling te verminderen en zo ook gft-afval te verminderen. In onze
communicatie willen we ons tevens inzetten om meer bewustzijn te creëren over de impact van
voedselverspilling, de waarde van het scheiden van gft afval en om kennis te delen over wat er
precies met de reststromen gebeurt.
De deal ‘Zero food waste pakketten voor studenten’ laat studenten meewerken met stichting Zero
Foodwaste, waarbij zij zich ook actief inzetten om de stichting te helpen meer bewustzijn te creëren
over het voedselverspillingsprobleem. Uiteraard draagt dit bij aan hun eigen kennis en
bewustwording van het probleem.
We adviseren de gemeente om een lespakket voedseleducatie en educatie over de circulaire
economie te ontwikkelen voor basisscholen. Vanuit Stadsbeheer worden hier acties voor
ondernomen.
We ontwikkelen met Architectuur Instituut Rotterdam een ‘Urban Energy Map’ gericht op circulaire
en consumptie gerelateerde initiatieven en presenteren dit op het Stadmakerscongres.
Het nieuwe platform EUR Engage wordt gebruik om projecten die worden uitgevoerd binnen de EUR
te communiceren naar de campus gemeenschap. Via dit platform kunnen professoren en studenten
in aanraking komen met de projecten en waar mogelijk een bijdrage leveren. De projecten van de
klimaattafel zullen binnen dit platform een plek krijgen.
Vanuit de Erasmus Sustainability Hub organiseren studenten acties en evenementen rondom
duurzaamheid waarbij wordt ingezet op het creëren van bewustzijn en het leren van tips, tricks en
skills. Vanuit de Erasmus FoodLab wordt al jaren ingezet op het vergroten van bewustwording en
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educatie rondom vleesconsumptie. We kijken of we dit de komende jaren kunnen opschalen binnen
de EUR, maar willen dit ook uitbreiden naar de stad.
De klimaattafel heeft bijgedragen aan het scholierenklimaatakkoord van Rotterdam en ook daar de
urgentie aangekaart van de onderwerpen binnen het thema consumptie en deelt graag de inzichten
en visie op andere evenementen, waaronder op de Klimaattop Jongeren in Roosendaal.

Partijen actief op dit gebied: Blue City, Facebook Groep ‘Duurzame Rotterdammers’, Oase, Rotterdams
Milieu Centrum, Future Flight Movie Night, Marconia, Ecomondo, To Jungle, Looped Goods, De Stad uit, De
Platte Stad,

5. Studenten en universiteit betrokken in de transitie

Ambitie
We willen de samenwerking tussen de gemeente en de Erasmus Sustainability Hub voortzetten en de
Erasmus Universiteit betrekken bij het Rotterdamse Klimaatakkoord en de projecten die hieruit volgen.
De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft de ambitie om CO2 neutraal te zijn in 2024. Bovendien willen ze
inzetten op de verduurzaming van hun onderwijs. Vanuit de nieuwe strategie hebben ze tevens de missie om
een positieve maatschappelijk impact te creëren. Ze willen hierbij studenten en partners uit de stad
betrekken.
Inzet
•
•
•
•
•

De Erasmus Universiteit zet zich in voor de eigen verduurzaming van de campus en het onderwijs.
Erkenning en certificering geven vanuit de Erasmus Universiteit aan studenten die zich inzetten voor
duurzaamheidsprojecten
Studenten betrekken bij de klimaatopgaven van de stad door middel van het organiseren van
casestudies en hackathons.
Onderzoeken hoe we een structurele samenwerking kunnen realiseren tussen de gemeente, de
universiteit en studenten op het gebied van duurzaamheid en de energietransitie.
Onderzoeken wat de rol kan zijn van door studenten geleiden (universitaire) organisaties die zich
richten op duurzaamheid voor het versnellen voor de duurzaamheidstransitie en het inspireren van
burgers en instituten.

De eerste succesvolle casestudie is georganiseerd op de universiteit over de thema’s gft in de hoogbouw en
het stimuleren van een meer plantaardig dieet. De resultaten uit deze sessies worden meegenomen in de
uitvoering van de projecten.
Klimaatdeals (zie bijlage)
In het kader van dit thema is één deal gevormd:
- De Erasmus Universiteit Rotterdam zet zich in om een positieve maatschappelijke impact te creëren.
Partijen actief op dit gebied: Edible EUR, Good Citizens Card, Erasmus FoodLab, Post Plastic Generation, EUR
Wardrobe, Eco-Coin
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3. Zo ziet het transitie pad eruit.
Het thema consumptie is erg breed en omvat vele uitdagingen en mogelijkheden. Het Rotterdamse
Klimaatakkoord 2019 (RKA) richt zich op twee grote transities binnen consumptie:
• De voedseltransitie: productie, consumptie en verspilling.
• De transitie naar een circulaire economie: verminderen, hergebruiken, recyclen en repareren.
We kunnen hier nog een derde transitie aan toevoegen: de transitie naar een andere consumptiegewoonte.
Thema’s binnen deze transitie zijn onder andere: ‘consuminderen’, van eigendom naar gebruik en het kiezen
van kwaliteit boven kwantiteit. We erkennen dat ook op deze onderwerpen nog veel kan gebeuren, maar
richten ons binnen het RKA nu op de voedseltransitie en de transitie naar een circulaire economie.
Actieve inzet binnen deze twee transities is het stimuleren van een plantaardig dieet, het scheiden van gft in
de hoogbouw en het verminderen van de voedselverspilling. Het transitie pad zullen wij breder schetsen en
we richten ons niet uitsluitend op deze deelthema’s. Richting 2030 zullen andere uitdagingen en kansen
binnen het thema Consumptie ook opgepakt worden en we roepen partijen dan ook op om actief met ons
samen te werken op de thema’s waar wij nu nog geen concrete plannen voor hebben kunnen formuleren.

Het transitie pad tot 2030
Een circulaire duurzame stad word je niet van de ene op de andere dag. Dat kost aandacht, tijd, geld en
menskracht. Van inwoners en Rotterdamse bedrijven én van de gemeente zelf, als aanjager.
Om de transitie naar duurzame consumptie te realiseren is de eerste grote stap het meer institutionaliseren
van dit thema binnen de gemeente. Het thema consumptie speelt momenteel nog geen grote rol binnen
gemeentelijk beleid en/of ambities en valt onder verschillende clusters zonder dat hier een overkoepelende
visie op is.
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Hoe geven deze transities vorm

Transitie naar de circulaire economie
De klimaattafel Consumptie staat achter de bestaande ambities en geplande acties die de gemeente al heeft
vanuit het programma Circulair op de sectoren groene stromen en consumptiegoederen. Zo heeft de
gemeente vanuit dit programma onder andere de volgende ambities:
- Halveren primaire grondstoffen in 2030.
- Verhogen van de afvalscheidingspercentages van huishoudelijk afval naar 45% in 2023 en het
reduceren van het percentage restafval. Tevens moet het in 2024 voor elk Rotterdammer mogelijk
zijn om gft te scheiden. In september 2020 start de gemeente de implementatie van gft-scheiding en
inzameling in verschillende wijken.
- Introduceren van de Rotterdamse Upcycle Mall in 2020 en vertalen naar wijkhubs op wijkniveau. Het
is de ambitie om ook een digitale marktplaats voor bouwmaterialen te realiseren in 2022.
- Voeren van een actief ‘broedplaatsenbeleid’, wat een succes is als er in deze bestuursperiode
tenminste 40 nieuwe circulaire initiatieven zijn gerealiseerd in de stad. Via startup- en scale-upprogramma’s stimuleren ze innovatieve circulaire bedrijven.
Een uitgebreidere toelichting op deze benoemde doelstellingen en acties kan worden teruggevonden in het
Programma Rotterdam Circulair 2019 -2023. De pilot ‘gft scheiden in de studentflats’ die we starten naar
aanleiding van de klimaattafel Consumptie zal de implementatie van het scheiden van gft-afval in de
studentenflats versnellen en vergemakkelijken en leiden tot nieuwe opschaalbare inzichten. De
implementatie van gft-scheiding in de hoogbouw wordt gebruikt om ook thema’s als voedselverspilling en
verbetering van kennis over afvalscheiding in het algemeen naar voren te brengen onder de bewoners. Zo
zal de algehele visie op reststromen positief veranderen bewoners inspireren om een circulaire mindset aan
te nemen. Zo worden er stappen gezet binnen verschillende uitdagingen. De wijkhubs uit het programma
Circulair kunnen worden gekoppeld aan nieuwe repair cafés en upcycle werkplekken in de stad. Dit soort
plekken brengt bewoners bij elkaar en hier kunnen nieuwe deelconcepten voor producten op aansluiten.
Wij zien een enorme potentie en belang bij een samenwerking tussen lokale ondernemers en de gemeente
om te investeren in het analyseren van de textiel reststromen in de stad. In de komende jaren zou het een
goede stap zijn om gehoor te geven aan de ambitie in M4H en een chemische recycling fabriek te realiseren.
Hier kunnen kledingreststromen verder verwerkt worden, waarna lokale makers hier weer nieuwe kleding
en producten van kunnen maken. Zo komt er weer een lokale kleding productie op gang.
Voor tweedehands kleding verwachten wij dat de markt over de jaren verder gaat groeien. Een deel van de
nu ingezamelde kleding wordt al verkocht in de Piekfijn kringloopwinkels en er bestaan al leuke concepten
om kleding te delen of te ruilen. We verwachten dat ook door media-aandacht en kennisdeling de aankoop
van nieuwe kleding items zal dalen. Ondernemers in de stad kunnen dit verder oppakken in de komende
jaren en de gemeente kan hen ondersteunen waar nodig. Zo veranderen we gezamenlijk de norm:
verminderen, hergebruiken en recyclen.
Transitie naar een nieuw voedselsysteem
Momenteel wordt er gewerkt aan een integraal voedselbeleid. Het voedselbeleid richt zich op voedsel en gezondheid, - gemeenschap, -duurzaamheid en -economie. Met dit beleid wordt ingezet op het
verduidelijken van de doelen die de gemeente Rotterdam heeft om de voedseltransitie te versnellen. Wij
zien dit als een belangrijke stap voorwaarts in het versnellen van de transitie naar een nieuw
voedselsysteem. Concrete acties en actief beleid is dan wel van belang om partijen de mogelijkheid te geven
hieraan bij te dragen. Het belang en de waarde van een nieuw voedselsysteem zal ook actief naar
Rotterdammers gecommuniceerd moeten worden.
Eén van de doelen die de gemeente Rotterdam heeft is het starten van een grote gecoördineerde
samenwerking om voedselverspilling te reduceren. Daarbij gaan we samenwerken met verschillende partijen
in verschillende sectoren om uiteindelijk in 2030 de voedselverspilling in Rotterdam te halveren. Over de
jaren zullen er verschillende pilots en experimenten starten door partijen uit de stad en de gemeente zelf. In
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de horeca is de gemeente momenteel bezig met een eerste pilot om voedselverspilling te reduceren. Lokale
partijen gaan grootschalige distributiesystemen opzetten waarmee voedselstromen kunnen worden
herverdeeld aan onder andere sociale organisaties. Er kan worden gekeken, eventueel door middel van
wetgeving, of meer supermarkten en groothandels hun voedselreststromen af willen staan voor
maatschappelijke doeleinden en of de horeca groente- en fruitafval wil afstaan aan bedrijven die daar
nieuwe producten van maken, zoals plantaardig leer voor schoenen en meubelen. Ook kunnen
supermarkten actiever worden gestimuleerd om door middel van prijssystemen voedsel dat bijna over de
datum is tegen een lage prijs te kopen. We kunnen Rotterdam stimuleren om creatiever te zijn met restjes
door de vele goede voorbeelden van innovatieve bedrijven en grootschalige campagnes. Op scholen kan
voedselonderwijs een grote rol spelen in de educatie en opvoeding van kinderen en door middel van inzet
van communicatiecampagnes kunnen we Rotterdammers via de vele apps en deelplatformen attent maken
van de voedselreststromen en tips geven rondom houdbaarheid, restjes koken en meer. In 2030 moet het
een stuk gewoner zijn om geen voedsel meer te verspillen.
Naast het tegengaan van verspilling is het uiteraard van belang om de transitie naar een meer plantaardig
dieet en lokale en seizoensgebonden groente en producten te stimuleren. Verschillende opkomende
initiatieven, zoals Rechtstreex, en evenementen zoals het World Food Festival, kunnen hier een rol in spelen.
Begin 2020 starten we met verschillende pilots om te kijken hoe we Rotterdammers kunnen stimuleren
vaker voor plantaardig voedsel te kiezen. In ziekenhuizen, in kantines en op scholen worden de eerste
experimenten gedaan. Bewustwordingscampagnes kunnen bijdragen aan het stimuleren van een plantaardig
dieet en ook actieve samenwerkingen met en ondersteuning aan Rotterdamse makers die alternatieve
eiwitbronnen maken stimuleren deze transitie. Er kan ook worden ingezet op een samenwerking met horeca
en supermarkten om te kijken welke rol zij kunnen spelen in de transitie. Zo kan de horeca worden
gestimuleerd om voor lokale en meer plantaardige menu’s te kiezen. De nationale trend in de opkomst van
vleesvervangers zal helpen om deze transitie goedkoper en toegankelijker te maken. We hopen dat we op
deze manier stapsgewijs met zijn allen gezonder, meer lokale en meer plantaardig gaan eten.

Wat is er nodig voor een versnelling van de transitie

We zullen gezamenlijk een andere levensstijl moeten omarmen waarin we onze consumptie verminderen,
spullen en materialen hergebruiken en recyclen. De gemeente kan hierin een voorbeeldfunctie nemen en
ook met het eigen aankoop en aanbestedingsbeleid een belangrijke rol in nemen. Door dit te doen zullen er
grote stappen gemaakt worden binnen de transitie en kunnen duurzame ondernemers en lokale partijen
direct ondersteund worden.
Het verzamelen van meer data over onder andere de voedsel- en textielstromen en het consumptiegedrag
van Rotterdammers kan ook enorm bijdragen aan het bepalen van de meest impactvolle acties en het meten
van de impact binnen het thema consumptie. Momenteel is hier nog weinig data over bekend.
Andere belangrijke eerste stappen in het realiseren van dit transitie pad is om bewustwording over de
gevolgen van onze consumptie, het belang van de circulaire economie en de urgentie voor verandering te
vergroten. Duidelijke en inspirerende communicatie naar de Rotterdammers is van cruciaal belang om een
circulaire duurzame stad te realiseren. De gemeente heeft hier met de campagne ‘Van Zooi naar Mooi’
goede eerste stappen mee gezet. Tot 2030 zal inzet op communicatie en het vergroten van bewustzijn een
grote rol spelen en we hopen dat de gemeente hun communicatie ook zal inzetten op de consumptie
gerelateerde thema’s en rondom de projecten die voortkomen uit de klimaattafel Consumptie. Daarbij moet
speciale aandacht komen voor de samenwerking met specifieke doelgroepen, waaronder de jeugd. Samen
met festival partners kan er bijvoorbeeld een nieuwe consumptie standaard worden gezet en de bekendheid
van circulariteit bij jongeren vergroot worden. Grote evenementen, zoals de marathon en de
Wereldhavendagen zullen worden gebruikt om circulariteit en een duurzame consumptie te stimuleren
onder de bezoekers. Zo wordt bewustzijn vergroot en de norm verlegt op een positieve manier.
Verder zien wij kansen voor het realiseren van een online interactief platform waarin Rotterdammers
overzichtelijk alle initiatieven, bedrijven en projecten kunnen vinden die bijdragen aan een duurzame stad.
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Ondernemers kunnen via dit platform met elkaar in contact komen, een overzicht zien van de lopende
projecten en hulp krijgen bij subsidieaanvragen. Bewoners kunnen zich aansluiten bij burgerinitiatieven en
lezen hier tips en praktische advies om zelf met verduurzaming aan de slag te gaan. Zo kan meer participatie
en nieuw ondernemerschap makkelijker ontstaan. Een lokale materialen marktplaats kan hier ook aan
worden toegevoegd, wat het makkelijkere maakt om op circulaire manier materiaal stromen uit te wisselen.
In Rotterdam zijn er veel partijen die willen bijdragen aan een nieuwe economie en een nieuwe levensstijl.
De gemeente kan deze partijen actief ondersteunen door hulp te bieden bij het vinden van hun weg binnen
de gemeente en het aanvragen van financiering. Actief met deze partijen samenwerken zal de transitie
binnen het consumptie thema versnellen, omdat deze partijen hier al langere tijd mee bezig zijn en
voorlopen op de gemeente qua kennis en ambities. Op termijn zullen duurzame startups voorrang moeten
krijgen op locaties, financiering en ondersteuning. Ook zal het goed zijn als startende ondernemers
uitgebreid geïnformeerd worden over de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente en hoe ze hieraan
kunnen bijdragen.
Door de komende jaren actief gebruik te maken van de kennis en studenten van de onderwijsinstellingen
kunnen er gezamenlijk stappen worden gemaakt met betrekking tot de klimaatdoelen. Een sterke
samenwerking tussen gemeente en onderwijs is van belang vanwege de vele gedrags- en circulaire
vraagstukken binnen het thema consumptie. In de opleidingen zou meer aandacht moeten worden besteed
aan maatschappelijk relevante vraagstukken en actiever worden gezocht naar de samenwerkingen met de
duurzaamheidsvraagstukken in de stad. Zo wordt bijvoorbeeld circulair opgenomen in de curricula van de
onderwijsinstellingen en bij de leerwerkakkoorden van Zadkine en Albeda. Tevens is het waardevol om
studenten de kans te geven om met projecten aan de slag te gaan, zoals dat nu gebeurt binnen de Erasmus
Sustainability Hub, zodat ze kunnen bijdragen aan de transitie met hen inventieve ideeën. Bovendien zou
onderzoek vanuit de instellingen vaker benut kunnen worden door de maatschappij.
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4. Dit is er nog nodig om het transitie pad te realiseren.
Cruciaal om het transitie pad te realiseren is het agenderen en wegnemen van belemmeringen in de wet- en
regelgeving voor circulaire initiatieven. De lobby agenda die uit het Rotterdamse Klimaatakkoord voortkomt
draagt hieraan bij. Het gaat dan om grondstoffenstromen van consumptiegoederen, kunststoffen, bouw,
groente- en fruitafval (gft), voedsel en de maakindustrie.

Lobby punten
-

-

-

-

-

Op nationaal niveau moet er gekeken worden naar ‘True-Cost pricing’ en op wat voor manier dit (deels)
kan worden ingevoerd. We willen eerlijke prijzen voor gezond en milieuvriendelijk voedsel en producten
en meer belasting op ongezonde en niet duurzame producten en voedsel.
Op nationaal niveau willen we het gesprek starten om reclames op vlees, suiker rijke en ongezonde
producten en overige milieuonvriendelijke producten te verminderen en/of verbieden.
Het opstellen van een wet die stimuleert dat het gebruik van de verschillende plastic stromen wordt
gereduceerd naar rond de 4 soorten zal het makkelijker maken om plastic te recyclen.
De kaderrichtlijnen afvalstoffen onder de loep nemen en kijken waar dit de transitie naar een circulaire
economie tegenhoudt. Voor meer reststromen een einde-afval-criterium realiseren, waarmee een
afvalstof daadwerkelijk grondstof kan worden.
Neem de voedselveiligheid wet onder de loep om te kijken naar waar dit botst met voedselverspilling en
een circulair voedselsysteem.
o Met betrekking tot voedselveiligheid zou justitie een gestandaardiseerd formulier kunnen
ontwikkelen dat consumenten kunnen ondertekenen om hiermee in te stemmen dat ze de
organisatie niet aanklagen mocht er wat mis zijn met het eten. Voedselveiligheid is vaak niet
haalbaar als je werkt met reststromen en zo geef je de keuze aan de consument om hiervoor te
kiezen en de initiatieven meer veiligheid. Dit formulier kan bijvoorbeeld getekend worden met
DigiD bij het kopen van een ticket als je naar een evenement gaat waar voedsel wordt
geserveerd van wat van reststromen gemaakt is, of bij het afhalen van maaltijden, afnemen van
producten afneemt, et cetera.
Wetgeving voor kwaliteitseisen op kleding. Hoogwaardiger materiaal is beter recyclebaar en gaat langer
mee waardoor de tweedehands kleding ook van betere kwaliteit is. In deze wetgeving zal ook gekeken
moeten worden naar het gebruik van plastic in kleding en de bijbehorende schadelijke effecten. Kleding
met gemixte materialen waaronder polyester is erg moeilijk recyclebaar en de plasticvezels van kleding
gemaakt uit plastic eindigen in de riolering bij het wassen.
Strengere eisen rondom palmolie in consumentenproducten zijn noodzakelijk om de enorme
verwoesting van regenwouden een halt toe te roepen. Palmolie zou minimaal gebruikt mogen worden
wanneer dit de enige reële optie is en alleen van duurzame oorsprong mogen zijn.
Uitzoeken of er op nationaal niveau mogelijkheden zijn voor een 6% belasting op duurzame landbouw en
21% op niet duurzame landbouw. Het geld wat vrijkomt kan gebruikt worden voor onder andere bodem
herstelling en de transitie naar kringlooplandbouw.
Bedrijven krijgen nu belastinggeld terug als ze producten op derving afschrijven. Zo gaat er vaak meer
voedsel verloren dan nodig zou zijn. In het kader van het reduceren van voedselverspilling is het beter
als er een boete zou komen als je iets als derving hebt of een andere incentive om geen derving te
hebben.
Lobby voor nationale educatie campagne rondom wat je voedselkeuze doet voor de voedingsindustrie.
Nu kiezen mensen erg kieskeurig voor mooie groente en fruit, wat in de industrie ervoor zorgt dat ‘lelijk’
groente of fruit vaker wordt verspild omdat de consument hier niet voor kiest, terwijl dit wel hartstikke
eetbaar is. We moeten kijken wat er kan verbeteren rondom ‘buitenbeentjes’ en kwaliteitseisen rondom
het uiterlijk van producten.
De THT en TGT-afkortingen verduidelijken op verpakkingen en meer communicatie over de betekenis. Ze
kunnen andere kleuren krijgen of de afkorting kan worden aangepast naar THT en NGN (Niet Gebruiken
Na) om een duidelijker verschil te maken tussen de twee.
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-

-

-

-

-

Verplicht grote supermarkten hun reststromen af te staan voor maatschappelijke doeleinden.
Een versimpeling van alle keurmerken is nodig. Deze zijn op dit moment eerder verwarrend dan dat ze
de consument helpen. Het moet in supermarkten en bij het kopen van producten duidelijk zijn waar het
keurmerk voor staat. Belangrijk is dat de milieuaspecten en de sociale kant van duurzaamheid een
onderdeel zijn van het keurmerk. Er moet worden onderzocht of een integraal keurmerk kan worden
toegepast.
Verbied koffiebekertjes die niet gerecycled kunnen worden. Dit vanwege de plastic binnenkant die vaak
lastig te recyclen is.
Lobby voor concurrentie met gelijke spelregels in de landbouw en tuinbouw. Geïmporteerde producten
moeten aan dezelfde regels voldoen als producten die geïmporteerd worden om zo de Nederlandse
boeren en producenten te bescherming omdat zij momenteel moeten voldoen aan strengere regels en
kwaliteitseisen dan geïmporteerde producten, die wel in dezelfde schappen liggen.
Lobby voor het realiseren van een label waarin je kan zien van hoeveel producent gerecycled materiaal
een product is gemaakt en hoe goed het product na zijn leven gerecycled kan worden (vergelijkbaar met
energielabel op producten). Zo geef je consumenten hier gemakkelijker inzicht in en kunnen de
consumenten hun koopgedrag aanpassen.
Uitzoeken of er nationaal of een statiegeldsysteem kan worden opgezet voor elektronica of dat er
andere stimulansen kunnen worden ontwikkeld zodat bij aanschaf van nieuwe elektronica oude
elektronica kan worden ingeleverd tegen een bepaalde korting.
o Voor alle producten zou het interessant zijn om te kijken naar de mogelijkheden om een
extended-user responsibility regulering te realiseren.
Uitzoeken of een statiegeldsysteem voor batterijen haalbaar en realistisch is.
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Bijlage: De klimaatdeals Consumptie
•
Klimaatdeal Consumptie

Klimaatdeal Consumptie 1

Scheiden van gft in studentenflats
Wat houdt de klimaatdeal in?

De transitie deal omvat het maken van afspraken met de Erasmus Sustainability Hub, Rotterdam Circulair,
SSH en Stadswonen over het inzamelen van gft in hun hoogbouw panden.
Dit gaat in twee delen: we starten bij een aantal studentenflats van SSH en Stadswonen begin volgend jaar
met het scheiden en inzamelen van gft en vanaf september 2020 wordt per gebied gft-inzameling
ingevoerd in de rest van de stad. We willen zo onze pilots in de studentenflats gebruiken als
vooronderzoek voor de implementatie van gft-scheiding stad breed en onze resultaten en best practices
in het vervolg stadium inzetten. Tijdens het project ‘gft-afval in de hoogbouw’ van Rotterdam Circulair wat
in september 2020 start, houden we contact met Stadswonen en SSH om in de gebieden waar de
gemeente gft-scheiding gaat implementeren met hen en hun panden samen te blijven werken.
Wat gaan we bereiken?

In 2024 moet in heel Rotterdam gft gescheiden worden ingezameld. Op dit moment gebeurt dit wel bij de
meeste laagbouwwoningen, maar niet in de hoogbouw. De invoering van gft in hoogbouw start in
september 2020. Het doel is om in 2024 overal in Rotterdam gft-afval te scheiden en dit zo hoog mogelijk
te verwaarden.
We hebben uiteraard te maken met verschillende doelgroepen in de stad. Eén van die doelgroepen is
studenten. Zij wonen vaak maar tijdelijk in Rotterdam en in kleine kamers. Hoe zorg je er nou voor dat ook
zij gft gaan scheiden? Dat is de vraag waar deze tafel zich mee bezig houdt.
Doel van deze transitie deal is om in samenwerking met SSH en Stadswonen in alle studentenflats gft
gescheiden in te gaan zamelen. Met dit project willen we tevens onderzoeken hoe we het beste
consumenten bewust kunnen maken rondom dit thema. We zullen door middel van effectieve
communicatie en andere nog te bedenken concepten proberen de participatie te verhogen. In onze
communicatie willen we gelijk ook de nadruk leggen op het voorkomen van voedselverspilling, om zo ook
op dit thema bewustzijn te creëren.
We kijken naar de mogelijkheden om zichtbaar te maken wat er gebeurt met gft afval nadat het
gescheiden ingezameld wordt. Vaak wordt gft-afval gecomposteerd, maar weinig studenten kennen dit
proces, het nut en de toepassing. Zo kunnen we hun kennis hierover vergroten en hopen we dat ze beter
het belang zien van pure reststromen.
Wie is de trekker?

De Gemeente Rotterdam – Rotterdam Circulair
Welke partijen doen mee en wat brengen ze in?

-

Stadswonen
o Aanleveren pilot locaties
o Communicatie met de wooncommissies
o Communicatiemiddelen beschikbaar stellen voor het project
o Plannen startbijeenkomst
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-

SSH

o
o

Doorlopende ondersteuning project
Meedenken uitvoering pilot

o Pilot locatie aanleveren: ‘t Leidsche Veem
o Communicatiemiddelen beschikbaar stellen voor het project
o Plannen startbijeenkomst
o Doorlopende ondersteuning project
o Meedenken uitvoering pilot
- Rotterdam Circulair
o Bijdrage in communicatie
o Plaatsen bakken
o Beschikbaar stellen bakjes en zakjes voor gft
o Logistieke taak om gft op te halen
o Ondersteuning studenten in uitvoering proces
o Monitoring van de pilots
- Erasmus Sustainability Hub
o Werven en ondersteunen van een team studenten die dit project op gaat pakken vanuit de
EUR.
o In samenwerking met EURx kijken hoe we dit project wetenschappelijk verantwoord kunnen
uitvoeren en hoe we de benodigde begeleiding kunnen bieden aan de studenten die
betrokken zullen worden in de uitvoering van het project.
Overige samenwerking strategie en rolverdeling nader te bepalen.
Wat is het tijdspad?

Dit najaar:
- Afspraken maken met Stadswonen, SSH, Rotterdam Circulair en de Erasmus Sustainability Hub over
de taakverdeling en strategie voor het implementeren van gft-scheiding in de pilot gebouwen.
- Stadswonen draagt voor november twee pilot locaties aan.
- Studententeam werven die vanuit de Erasmus Sustainability Hub dit project gaat trekken in
samenwerking met de andere partijen.
- Om de tafel met EURx om te kijken of zij vanuit dit initiatief wetenschappelijke ondersteuning en
studentenbegeleiding kunnen bieden.
In 2020:
- Vormgeven en starten met pilots (eerste half jaar).
- Alvast aan de hand van het projectplan van de uitrol gft in hoogbouw uitzoeken hoeveel studenten er
in de gebieden zitten (eerste half jaar).
- Bespreken met SSH en Stadswonen hoe we het project voortzetten in de stad brede uitrol gft in de
hoogbouw.
- Start invoering gft in eerste wijken in Rotterdam (september 2020).
- Communicatie richting en samenwerking met studenten (doorlopend).
Wat is er nodig?
- Kennis en expertise van projectleiders binnen Schone Stad en het programma Circulair
- Financiële bijdragen voor aankoop interventies voor o.a. bakjes en zakjes voor gft-scheiding en
-

-

overige materiaalkosten.
Financiële bijdragen Erasmus Sustainability Hub voor o.a. professionele ondersteuning realiseren,
wetenschappelijke verantwoording en monitoringsactiviteiten uitvoeren, marketing en
communicatiemiddelen gebruiken, evenementen organiseren en studentvrijwilligers tegemoetkomen
en overige praktische uitvoering kosten maken.
Netwerk en contactinformatie lopende projecten met betrekking tot gft-scheiding (in andere
gemeenten).
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Klimaatdeal Consumptie 2

Samenwerking ‘Rotterdam tegen Verspilling’
Wat houdt de klimaatdeal in?

Er zijn al verschillende partijen actief om voedselverspilling tegen te gaan, maar in het kader van het RKA
willen we dit graag opschalen en hier een grotere gecoördineerde samenwerking van maken om in allerlei
sectoren de voedselverspilling terug te dringen in Rotterdam. We kijken welke afspraken er gemaakt
kunnen worden met de verschillende partijen in de stad en óók met de producenten. Hoe gaan we om
met voedsel in de stad; niet alleen aan de voorkant, maar ook aan de achterkant. Door partijen hieraan te
verbinden zorg je ervoor dat dit niet alleen een opgave is van de gemeente, maar van iedereen in de stad.
We bekijken hoe de verschillende initiatieven op voedselverspilling in de stad elkaar kunnen versterken en
vanuit de gemeente versterkt kunnen worden. Wat hebben zij nodig en hoe kunnen we samen ervoor
zorgen dat de bewoner bewuster omgaat met kopen van voedsel. Ook willen we bewoners handvatten
bieden in de vorm van kennis en tools om de persoonlijke voedselverspilling terug te dringen.
Er wordt een concept plan opgesteld om deze samenwerking vorm te geven, waarna we een oproep
zullen doen voor partijen om zich aan te sluiten. Gezamenlijk wordt een strategie uitgewerkt en
gedefinieerd welke partij welke rol oppakt en wat ieders verantwoordelijkheid is binnen de
samenwerking.
Om voort te bouwen op al bestaande initiatieven in de stad die actief zijn bij het terugdringen van de
voedselverspilling uit de stad, zullen we deze partijen direct vanaf het begin betrekken bij het ontwikkelen
van de samenwerkingsstrategie en kijken hoe we hun initiatieven kunnen opschalen en ondersteunen.
Wat gaan we bereiken?

Op de lange termijn willen we in alle sectoren de voedselverspilling zover mogelijk terugdringen. We
streven naar 50% vermindering in 2030. Om dit te bereiken wordt een grootschalige samenwerking
gestart met partijen uit verschillende sectoren om dit een opgave te maken van de gehele stad.
Wie is de trekker?

De Gemeente Rotterdam
Welke partijen doen mee en wat brengen ze in?

-

In de eerste fase trekt Gemeente Rotterdam deze samenwerking. Hierna moet dit een opgave worden
van alle deelnemende partijen.
Deelnemende partijen: (inbreng van deze partijen nader te bepalen.)
o Stichting Voedselsurplus (Shareaty) neemt deel aan de samenwerking. Zij zijn al sinds 2017
actief bezig is om voedselverspilling bij supermarkten terug te dringen door overschotten te
laten doneren aan sociale restaurants. Samen met 50|50 zijn ze in september 2019 een
distributiecentrum voor voedseloverschotten gestart. Ze richten zich op het vermijden van
voedselverlies, activeren van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, bieden van
werkgelegenheid, bestrijden van armoede, versterken van sociale organisaties en het
bevorderen van sociale deelname. De doelstellingen willen zij bereiken door
voedseloverschotten te verzamelen, koelen, optimaal herverdeeld en (gekoeld/ingevroren) te
leveren aan sociale organisaties. Dit geeft een enorme versnelling in de samenwerking
rondom verspilling in Rotterdam.
De gemeente subsidieert het distributiecentrum in de opstartfase (als één van de financiers)
en B&W is laatst ook op bezoek geweest. Aan hen is gevraagd of ze ambassadeur willen
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o

o

o
o
o

worden tegen voedselverspilling door het onderwerp met bedrijven en sociale organisaties te
bespreken.
Stichting Zero Foodwaste Rotterdam (ZFR) neemt deel aan de samenwerking. Ze zijn
momenteel bezig met het starten van een permanent ophaal-, distributie- en
verwerkingssysteem voor reststromen van grote agro-foodbedrijven en groothandels uit (de
omgeving van) Rotterdam. Er is ruim voldoende reststroom om dit distributiecentrum te
starten aangezien ZFR zich richt op een andere deel van de voedselreststroom keten dan
Stichting Voedselsurplus. Hun producten komen ten goede aan sociale projecten in de stad,
aan studenten, ouderen, basisschoolkinderen plus aan verduurzaming van de horeca en
worden op die manier zowel economisch, sociaal als cultureel verwaard van afval tot opnieuw
waardevolle, eetbare producten. Dit is nader uitgewerkt in hun projectplan.
Samskip stelt 2 koelcontainers ter beschikking voor het pilot distributiecentrum van stichting
Zero Foodwaste voor 2 jaar. Daarna kunnen de containers bij succes van de pilot worden
overgekocht door stichting Zero Foodwaste en anders kosteloos worden teruggegeven.
De Erasmus Sustainability Hub zoekt uit wat hen rol hierin kan zijn.
De gemeente kijkt naar de mogelijkheden om partner te worden van Samen tegen Verspilling
en hen zo ook aan te sluiten bij deze samenwerking.
Overige deelnemende partijen worden gezocht nadat de samenwerking strategie verder
gespecificeerd is.

Wat is het tijdspad?

-

Een afspraak maken Toine Timmersman van ‘Samen tegen Verspilling’ de nationale samenwerking
tegen voedselverspilling om te kijken of we met hem een lokale strategie tegen verspilling op
hoofdlijnen kunnen uitwerken.
Lokale partners in de samenwerking zoeken en de strategie verder specificeren.
Begin volgend jaar willen we een concrete strategie om voedselverspilling te reduceren in Rotterdam
uitgewerkt hebben.
Hierna willen we een samenwerkingsverband sluiten met zo veel mogelijk partijen in de stad en
concrete acties initiëren.

Wat is er nodig?

-

Expertise op het vlak van voedselverspilling, o.a. onderzoek, netwerk, monitoring etc.
Om partner te worden van de samenwerking ‘Samen tegen Verspilling’ is jaarlijkse bijdrage nodig (ter
indicatie een bedrag rond de €2500,- plus eigen bijdragen).
Zero Foodwaste Rotterdam heeft een plan klaarliggen om grote reststromen her te verdelen en te
verwerken. Dit kan een enorme versnelling geven in de samenwerking rondom verspilling in
Rotterdam. Stadsbeheer wil al vanaf 2017 samenwerken, dit hebben ze toegezegd. Hier moeten nu
duidelijke acties uit voort komen (o.a. een startsubsidie om te kunnen starten). Het vorige college was
ook op de hoogte van dit plan en hier enthousiast over.
o Een aanvraag bij Rabobank loopt voor een startsubsidie, waar onder andere een busjes van
kan worden gekocht voor het ophalen en herverdelen van reststromen.
o Op korte termijn hebben zij nog 2 bouwketen nodig, één als werkplaats en één wordt
opgebouwd als professionele keuken voor kookworkshops en productontwikkeling.
o Samskip ondersteunt het initiatief door twee koelcontainers voor twee jaar beschikbaar te
stellen, welke bij succes van de pilot tegen een laag bedrag over gekocht kunnen worden.
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Stimuleren van een meer plantaardig dieet
Wat houdt de klimaatdeal in?

De klimaattafel Consumptie heeft de ambitie om de vermindering van de vleesconsumptie, in andere
woorden, de verschuiving naar meer plantaardige voeding, hoger op de agenda te krijgen binnen de
gemeente Rotterdam. Momenteel gebeurt er weinig rond dit thema, terwijl hier juist veel ecologisch
winst te behalen valt. Nu is voeding (productie, verwerking, vervoer, consumptie en verspilling)
verantwoordelijk voor ongeveer 30% van de milieubelasting. In Nederland zou de overgang naar een
vegetarisch dieet de CO2-uitstoot die is gerelateerd aan voedsel met 35% verminderen; de overgang naar
een veganistisch of ‘low food chain-dieet’ (geen zuivel; dierlijke eiwitten uit insecten, haring, sardines etc.)
zou de voeding-CO2-uitstoot met meer dan 80% reduceren. Ook de benodigde hoeveelheid water wordt
drastisch teruggebracht.
Steeds meer wetenschappelijke rapporten melden bovendien dat deze eiwittransitie een noodzakelijke
voorwaarde is voor ons voortbestaan en zeer langzaamaan wordt de maatschappelijke acceptatie groter.
Deze klimaatdeal omvat het starten van een gedragsonderzoek en uiteindelijk het initiëren van een
interventie om de consument te stimuleren of nudgen naar een meer plantaardig voedingspatroon. Dit
gebeurt in samenwerking met de Behavioural Insights Group Rotterdam, de Gemeente, de Erasmus
Sustainability Hub en nog te bepalen externe partijen.
In dit gedragsonderzoek richten we ons op de consumptie van dierlijke eiwitten in kantines van scholen en
bedrijven (nader te bepalen). Vanwege de recente aanbesteding en daarbij gemaakte afspraken over
verduurzaming van de bedrijfskantines van de gemeente Rotterdam, richten we ons niet op deze
eetgelegenheden.
Deze casus is de eerste van drie casussen die we op het oog hebben. De andere twee zijn: 1) plantaardige
keuze van de consument in de supermarkt en 2) het menuaanbod in de betere restaurants. Dit zijn
mogelijk ingewikkeldere cases maar het vraagstuk is urgent, van groot maatschappelijk belang (ofwel: een
kans voor BIG’R (en Healthy’R) te laten zien wat we waard zijn). Ook kunnen we samenwerken met
initiatieven die al lopen in Nederland. De cases bereiden we voor en zullen we binnenkort voor intake
voorleggen.
Wat gaan we bereiken?

Op dit moment is er weinig bekend over de houding van Rotterdammers tegenover vleesconsumptie en
hun bereidheid vlees te minderen. Gezien de enorme CO2 impact van vleesconsumptie en de potentie om
hier nog erg veel CO2-reductie winst te behalen, is dit een interessant onderwerp op te pakken in het
kader van het Rotterdams Klimaat Akkoord.
De gemiddeld genomen huidige hoge consumptie van dierlijke eiwitten (vlees en zuivel) is problematisch.
De keuze van de consument verandert maar heel langzaam, als hij al verandert. Al neemt de consumptie
van vleesvervangers toe, toch neemt ook de vleesconsumptie nog licht toe.
Met deze deal streven ernaar dat de consument vaker plantaardig eten verkiest boven vlees en
zuivelproducten.
De vermindering van de consumptie van dierlijke eiwitten draagt bij aan de realisatie van de
klimaatdoelstellingen van Nederland: beperking CO2- en methaanuitstoot. Vermindering beslag op grond
en water. Ook B&W hebben klimaatdoelstellingen, die hiermee beter binnen bereik komen.
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De productie van vlees kost verder buitengewoon veel water, draagt bij aan ontbossing in landen waar
veevoer wordt geproduceerd en vergroot stikstofproblematiek.
De verschuiving van dierlijke naar plantaardige voeding draagt bij aan de gezondheid van de
Rotterdammers: meer vezels, minder vet, meer vitamines.
Wie is de trekker?
De Behavioural Insights Group Rotterdam en de Cluster Vertegenwoordig vanuit de Gemeente Rotterdam
Welke partijen doen mee en wat brengen ze in?

-

-

Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling, afdeling Gezondheid van de Gemeente
Behavioural Insights Group Rotterdam
o Ontwerp en opzet wetenschappelijk onderzoek (in samenwerking met gemeente en
studenten)
o Wetenschappelijke begeleiding betrokken studenten
o Gedragswetenschappelijke kennis
o Analyse en interpretatie van onderzoeksgegevens
o Bijdrage aan het verspreiden van bevindingen via o.a. wetenschappelijke vakliteratuur
(Studenten via de) Erasmus Sustainability Hub o.a.:
o Studenten team werven en koppelen aan project
o Studenten worden ingezet voor datacollectie
o Ondersteuning bieden vanuit de stichting aan studenten team
o Communiceren en delen van resultaten op de website van ESH en via de Facebook en andere
kanalen.
o Het organiseren van bijeenkomsten, presentaties en/of evenementen rondom het project
voor verschillende doelgroepen.

Wat is het tijdspad?

- Er is een start gemaakt met een literatuurstudie en het schrijven van een onderzoeksopzet.
Het officiële tijdspad is afhankelijk van het beschikbare budget wat vrij kan komen voor dit onderzoek. Dit
wordt nader bepaald.
-

Cluster Maatschappelijk Ontwikkeling (MO) afdeling Gezondheid is al bezig met het maken van beleid
rondom gezondere voeding in de stad. Minder vlees is daarvoor ook een optie. In samenwerking met
deze afdeling zal daarom ook gekeken worden wat de doelen precies zijn en hoe we elkaar kunnen
versterken.

Wat is er nodig?

-

Een onderzoeksbudget van rond de €120.000,- per jaar.
Contactinformatie cateringbedrijven gemeente.
Contactinformatie en overlegmeeting met Gezond010 en Food Cluster over lopende projecten met
betrekking tot verduurzaming voedselconsumptie.
Netwerkinformatie met landelijke overheid over het thema.
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De Erasmus Universiteit Rotterdam zet zich in om een positieve maatschappelijke impact
te creëren
Wat houdt de klimaatdeal in?

‘In september 2019 presenteerde de Erasmus Universiteit Rotterdam de nieuwe strategie voor de periode
2019-2024: 'Creating Positive Societal Impact - The Erasmian Way'. De Erasmus Universiteit wil bijdragen
aan een duurzame samenleving door kritisch en gericht na te denken, te onderwijzen en actie te
ondernemen in haar onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering, evenals in haar samenwerkingen. De EUR
wil bijdragen aan het aankaarten en oplossen van de grote uitdagingen in onze samenleving, zoals
beschreven in de 17 Sustainable Development Goals.
In lijn met de ambities uit deze nieuwe strategie heeft de EUR als doel om in 2024 een CO₂-neutrale
universiteit te zijn. De universiteit zet hierbij in op twee lijnen: de verduurzaming van de campus en het
onderwijs. De EUR gaat o.a. de ecologisch voetafdruk jaarlijks in kaart brengen, duurzaamheidsinitiatieven
en projecten van studenten ondersteunen en erkennen, een roadmap naar een duurzame campus
ontwikkelen, een werkgroep Duurzaamheid starten die zich richt op de verduurzaming van het onderwijs
en de campus als living lab gebruiken om te experimenteren met toegepast duurzaamheidsonderzoek.
De universiteit wil studenten betrekken bij het realiseren van deze ambities en actief de samenwerking
opzoeken met de gemeente Rotterdam en partijen uit de stad.
Wat gaan we bereiken?

-

-

Een Roadmap Sustainable Campus wordt ontwikkeld om een CO₂-neutrale universiteit te realiseren in
2024 en een positieve ecologische voetafdruk in 2030;
Afvalscheiding wordt geïmplementeerd op de gehele campus in de zomer 2020 waarbij wordt ingezet
op een reductie van het restafval tot 50% in 2020 en 25% in 2024;
Een werkgroep duurzaamheid wordt gestart die zich gaat richten op het integreren van duurzaamheid
in het gehele onderwijs (bachelors, minoren en masters);
De bijdrage aan de Sustainable Development Goals inventariseren en rapporteren door middel van
het ontwerpen van een dashboard door BICC; en
Zichtbare duurzaamheidsprojecten en initiatieven in samenwerking met partners (zoals de gemeente
Rotterdam) faciliteren, intensiveren en centraliseren.

Wie is de trekker?
De Erasmus Universiteit Rotterdam
Welke partijen doen mee en wat brengen ze in?

-

De EUR draagt bij aan een duurzame samenleving door kritisch en toegewijd mee te denken, te
onderwijzen en actie te ondernemen in haar onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering, evenals in haar
samenwerkingen.
De EUR fungeert als living lab voor duurzaamheidsprojecten, initiatieven, onderwijs en onderzoek.
De Erasmus Sustainability Hub start projecten en experimenten om binnen de EUR te bewijzen wat
mogelijk is, in de lijn van de EUR-strategie. We delen best practices met de gemeente en andere
partijen in de stad.
Studenten krijgen onder andere via de Erasmus Sustainability Hub mogelijkheden om bij te dragen
aan concrete projecten in de stad in samenwerking met de gemeente en andere partijen. De EUR
ondersteunt dit actief om deze samenwerking te borgen en projecten wetenschappelijk verantwoord
uit te voeren.

Wat is het tijdspad?
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-

-

Voor het einde van 2019: de EUR en Erasmus Sustainability Hub kijken naar de mogelijkheden om de
bestaande samenwerkingsprojecten tussen de gemeente en EUR te centraliseren en deze
samenwerking te versterken.
Implementatie afvalscheiding op de gehele campus zomer 2020.
In 2019 is de Roadmap Sustainable Campus afgerond
In 2019 wordt een werkgroep duurzaamheid gestart die zich gaat richten op het integreren van
duurzaamheid in het gehele onderwijs (bachelors, minoren en masters); de plannen van de
werkgroep zullen begin 2020 afgerond zijn en vervolgens worden uitgevoerd.
In 2024 moeten de ambities uit de nieuwe strategie gerealiseerd zijn.

Wat is er nodig?

-

-

Vanuit de EUR: Zichtbaarheid projecten door middel van communicatie.
Vanuit de EUR: (Financiële) ondersteuning voor duurzaamheidsprojecten binnen de EUR.
Financiering vanuit de gemeente en inzet van studenten, medewerkers en professoren vanuit de EUR
voor duurzaamheidsprojecten in de stad, o.a. de projecten voorkomend uit de klimaattafel.
Toekomstbestendige borging samenwerking EUR en gemeente op het gebied van duurzaamheid
Een duidelijke vraagstelling vanuit de Gemeente naar de universiteit en integratie bij GovLab010
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Klimaatdeal Consumptie 5

Zero food waste pakketten voor studenten
Wat houdt de klimaatdeal in?

Stichting Zero Foodwaste Rotterdam gaat in samenwerking met de Erasmus Sustainability Hub
voedselpakketten uit reststromen aanbieden aan studenten. Elke week kunnen studenten zo’n pakket
met groente en fruit ontvangen in ruil voor 3 vrijwilligersuren per maand bij Stichting Zero Foodwaste.
Wat gaan we bereiken?

In het kader van onze andere deal ‘Rotterdam tegen Verspilling’ en in lijn met de ambitie om in 2030
voedselverspilling te halveren draagt deze activiteit bij aan het terugdringen van deze reststroom. De
voedselpakketten creëren bovendien bewustzijn bij studenten over het enorme voedselverspilling
probleem en door hen voor 3 uur per maand mee te laten werken binnen Stichting Zero Foodwaste
betrekken wij hen bij het meedenken over en het praktische bijdragen aan activiteiten die
voedselverspilling terugdringt. Bovendien doen studenten praktische werkervaring op door te werken met
ondernemers uit het M4H gebied en leren ze werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Dit project is tevens een manier om te laten zien hoe een nieuw soort economie eruit kan zien op hele
kleine schaal. Waar de waarde voor een product niet wordt uitgedrukt in geld maar in vrijwillige uren om
mee te werken aan een verdere oplossing van het probleem. Zo leggen we de focus op het sociale aspect
een community en niet het economische.
Bijkomend voordeel is dat studenten elke week een goede portie groente en fruit krijgen, waarmee we
ook een gezond eetpatroon stimuleren!
Wie is de trekker?
Stichting Zero Foodwaste Rotterdam
Welke partijen doen mee en wat brengen ze in?

-

-

Stichting Zero Foodwaste Rotterdam en pilot locaties
o Wekelijks leveren van voedselpakketten
o Administratie van student vrijwilligers
o Produceren van communicatie en promotiemateriaal
o Begeleiden van de student vrijwilligers
o Regelen van het distributiesysteem van de pakketten en de verpakking
Erasmus Sustainability Hub
o Communicatie en promotie op de campus
o Ontvangen van studenten en uitgeven van pakketten
o Informatievoorziening over project aan studenten
o Logistieke aspect van de distributie en opslag van de pakketten op de campus

Wat is het tijdspad?

Dit najaar:
- Kick-off project op 16 oktober met Wethouder Bonte
- Starten met een pilot van 20 voedselpakketten
- Ontwikkelen promotie en communicatiematerialen
- Opzetten distributiesysteem en logistiek
- Opzetten administratiesysteem student vrijwilligers
In 2020:
- Onderzoeken hoe we de pilot kunnen opschalen op basis van de eerste fase
- Een grotere opslaglocatie op de campus realiseren
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Wat is er nodig?

-

-

Budget om het project van de grond te krijgen en op te schalen, o.a.:
o Aankoop benodigde materialen
o Promotie en communicatie kosten
o Student coördinatie vanuit de Erasmus Sustainability Hub
o Vergoeding begeleiding van sociale werknemers Zero Foodwaste Rotterdam (externe
financiering wordt hiervoor gezocht, dit geldt voor de opstartfase)
Overige reeds benoemde voorwaarde om het grootschalige projectplan van stichting Zero Foodwaste
van de grond te krijgen (externe financiering wordt hiervoor ook gezocht en externe partijen worden
betrokken als sponsor).
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Bijlage: Advies
In de afgelopen maanden hebben we enorm veel nieuwe inzichten opgedaan en dingen geleerd. We willen
in dit rapport ook adviezen geven aan de gemeente, waarmee we hen hopelijk op sommige thema’s en
onderwerpen goede suggesties en nieuwe inzichten kunnen geven.
Verbreding agenda klimaataanpak
In de afgelopen maanden hebben we ervaren hoe divers en complex de relatie is tussen consumptie en
duurzaamheid. In bestaande beleid en rapporten wordt er vaak vooral vanuit het product perspectief
gekeken naar verduurzamingsopgaven, maar wij pleiten ervoor om als gemeente dit ook vanuit het
consumptie perspectief te doen. Beleid en projecten gerealiseerd vanuit de verschillende perspectieven
kunnen elkaar zo versterken. We adviseren daarom om ook in de toekomst de focus te houden op het
consumptie thema, ook in relatie met andere verduurzaming vraagstukken.
Naast een vergrootte focus op het consumptie perspectief geloven wij in het belang van het realiseren van
een CO2 neutrale stad die niet enkel is volgebouwd met CO2 neutrale gebouwen, maar waar biodiversiteit
mede-centraal staat. Zo zien wij belang in het verstrekken van extra aandacht aan ecologie en urbanisatie
binnen de klimaatopgave.
Bovendien denken we dat voor het verduurzamen van het voedselsysteem meer samenwerking nodig is
tussen verschillende gemeentelijke instellingen, zoals Rotterdam Food Cluster en MO Gezondheid. Om een
geïntegreerd voedselbeleid te hebben moet er gekeken worden naar alle aspecten van het voedselsysteem,
niet enkel vanuit een gezondheid perspectief, milieuperspectief of economisch perspectief.
Actieve link met circulariteit
Als tafel vinden wij vinden het belangrijk dat circulariteit een randvoorwaarde is voor de plannen die volgen
uit het Rotterdamse Klimaatakkoord om te voorkomen dat keuzes gemaakt worden die bijdragen aan een
CO2-reductie maar die niet in lijn zijn met de gewenste circulaire economie.

Advies voor ondersteuning initiatieven

Transparantie & communicatie
In verband met de moeite die de initiatieven ervaren bij de samenwerking met de gemeente vanwege de
verkokering en vele clusters, is er vraag naar een overkoepelend orgaan voor beslissingen op gebied van
duurzaamheid. Hierbij is het belangrijk om te vermelden dat er geen vraag is naar een nieuw cluster, maar
juist naar meer integraliteit, communicatie en afstemming tussen de clusters. De vraag naar een dergelijk
overkoepelend orgaan komt tevens voort uit de vele verschillende functies die duurzame initiatieven
tegelijkertijd kunnen innemen, zoals o.a. op gebied van welzijn, educatie en sociale betrokkenheid. Een
alternatief voor een overkoepelend orgaan is een duurzaam en circulair loket waar initiatieven terecht
kunnen met vragen en uitvoering m.b.t. wetgeving, het aanvragen van subsidie of het realiseren van een
locatie.
Tevens is er vraag naar meer connectie tussen de initiatieven. Deze vraag kan verwezenlijkt worden a.d.h.v.
een online platform waar duurzame en circulaire initiatieven een profiel aanmaken om zo met elkaar te
verbinden. Wij zien dan ook de mogelijkheid om hier eveneens een marktplaats voor reststromen aan te
koppelen, een database met rapporten en informatie over afgeronde en lopende projecten en een koppeling
die het mogelijk maakt om initiatieven en gerelateerde clusters direct in contact te brengen voor o.a. het
verstrekken van informatie en het aanvragen van subsidie. Zo’n platform kan ook ondersteunend zijn in de
borging van de projecten en samenwerkingen die starten n.a.v. het RKA.
Als laatste punt op gebied van communicatie vinden wij het belangrijk dat de gemeente bestaande
initiatieven zoals Rechtstreex, Too Good to Go, stichting Zero Foodwaste Rotterdam en Swapshop010 meer
ondersteunt door het bieden van een groter podium en bekendmaking.
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Financiering
Als tweede punt ter ondersteuning van de initiatieven zien wij waarde in een verlenging van het
financieringstraject (subsidies) van één naar vier jaar. Onder de initiatieven heerst momenteel het idee dat
innovatieve pilots “leuk” zijn en dat zij hier met relatief gemak initiële financiële ondersteuning voor kunnen
krijgen, maar dat het verkrijgen van structurele ondersteuning vanuit de gemeente erg moeilijk is. Door het
financieringstraject te verlengen krijgen initiatieven niet alleen meer tijd om zich te ontwikkelen tot
zelfstandige organisaties en kunnen zij uitgroeien van startups naar scale-ups, maar kunnen er tegelijkertijd
ook aan beide kanten kosten bespaard worden doordat subsidieaanvragen niet meer jaarlijks ingediend en
behandeld hoeven te worden.
Naast de looptijd wordt de aanmeldingsprocedure van het financieringstraject vaak als een knelpunt
ervaren. Om dit mogelijkerwijs te verbeteren adviseren wij de invoering van een dergelijke schaal van
urgentie waarbij meer duurzame initiatieven voorrang krijgen op minder duurzame initiatieven op gebied
van snellere contactmogelijkheden of hogere financiering, het laatste bijvoorbeeld via CityLab010. Ook
vinden wij het belangrijk dat er met een holistische blik wordt gekeken naar de bijdragen van initiatieven,
zodat niet enkel de initiatieven met een economisch verdienmodel ondersteunt kunnen worden maar ook
de initiatieven die bijdragen aan het welzijn en de grotere ambities van de stad.

Advies voor versnelling transitie en/of vergroten draagvlak:

Lokaliteit & inclusiviteit
Om de transitie te versnellen adviseren wij het tastbaar maken van de problemen en het betrekken van
mensen op een lokaal niveau, het laatste bijvoorbeeld d.m.v. het organiseren van buurtactiviteiten rondom
duurzaamheid. Wat wij voornamelijk opmerken is dat het de bewoners van de stad ontbreekt aan kennis en
handvatten om individueel bij te dragen. Hierdoor raden wij niet enkel aan te focussen op educatie maar
ook het duidelijk maken voor de bewoners wat de gevolgen van hun individuele acties zijn. Een eerder
genoemd online platform, grootschalige communicatiecampagnes, een interactief duurzaamheid festival en
educatie gekoppeld aan bestaande evenementen en bijeenkomsten kan hierbij helpen, waarbij de focus ligt
op tips en tricks en het bieden van handvatten.
Naast lokaliteit is inclusiviteit van alle bevolkingsgroepen in de stad van groot belang. Dergelijke inclusiviteit
kan onder andere worden bevorderd via campagnes die zich richten op reparatie en hergebruik of via het
organiseren van diners waarbij er met reststromen wordt gekookt, het laatste bijvoorbeeld via Groente
zonder Grenzen, zodat duurzame consumptie niet voornamelijk gestimuleerd wordt in rijkere wijken maar
ook in armere gebieden van de stad. Tevens is het belangrijk dat er met de communicatie rekening wordt
gehouden met internationale studenten, toeristen en mensen die de Nederlandse taal onvoldoende machtig
zijn. Communicatie door middel van video en/of iconen en grafisch kan laaggeletterden bereiken.
Transparantie & communicatie
Naast het advies om aan de hand van campagnes de huidige problemen, zoals voedselverspilling en het
gebrek aan afvalscheiding, zichtbaar te maken op lokaal niveau, adviseren wij de gemeente om actiever in te
haken op bestaande campagnes omtrent duurzaamheid, waaronder de nationale Week Zonder Vlees, World
Cleanup Day en Fashion Revolution Week. Het recent georganiseerd World Food Festival deed dit
bijvoorbeeld op effectieve wijze. Daarnaast zien wij het belang van het inhaken op grootschalige en
herhaaldelijke campagnes en/of evenementen die van origine geen duurzame insteek hebben maar zeker
kunnen worden gelinkt aan het belang van duurzaamheid, bijvoorbeeld door het linken van de
Wereldhavendagen met de The Ocean Cleanup.
Ook is het erg belangrijk dat er actiever wordt ingezet op communicatie rondom afvalscheiding, gezien het
blijkt dat mensen vaak niet snappen wat er met de reststromen gebeurt en/of niet geloven in het nut van
afvalscheiding. Ook de huidige perceptie van grofvuil als afval is een probleem. De gemeente kan bijdragen
aan het vergroten van kennis omtrent de waarde van afval en zodoende hergebruik stimuleren door
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bijvoorbeeld te communiceren over het bestaan van initiatieven omtrent afval zoals de app Freemi via een
dergelijk platform als hierboven voorgesteld. Ook zien wij de mogelijkheid om via het voorgaande platform
de vraag naar het in kaart brengen van materiaal reststromen en het koppelen van bedrijven/initiatieven die
reststromen aanbieden en/of aanvragen te beantwoorden. Dit idee wordt vermeld in het rapport van
Rotterdam Circulair en tevens in dat van “Wat heb je nodig?” (M4H) waarin wordt aangegeven dat “De
omvang van de afvalstromen is groot in Rotterdam, maar er zijn geen faciliteiten van enige schaal waarbij de
veelal kleinere bedrijfjes kunnen aanhaken. Juist daaraan hebben de ondernemers behoefte, zo blijkt.”
Haven
In verband met het gebrek aan exacte data op gebied van voedselverspilling in de haven zien wij belang bij
het uitvoeren van een onderzoek zodat beter in kaart kan worden gebracht welke winsten kunnen worden
behaald en hoe de reststromen kunnen worden hergebruikt.
Groen
In het kader van het belang van een groene stad zien wij potentie in het realiseren van meer productief
groen, bijvoorbeeld in lijn met de motie van GroenGoed om structureel 40% van elke beplanting in de stad
eetbaar groen te realiseren. Daarnaast zien wij in lijn met de ambitie voor twintig hectare extra groen in de
Rotterdamse stad potentie voor een verbindend project waarbij inwoners actief gestimuleerd worden om
aan deze ambitie bij te dragen, bijvoorbeeld door middel van geveltuinen, boomspiegel beplanting en
voedseltuinen. Dit kan gemakkelijker gemaakt worden door een kaart te ontwikkelen van alle gebieden in
Rotterdam waar vergroening mogelijk is (en wat bijvoorbeeld nu nog betegeld) en welke beplanting hier het
meest geschikt is. Via de app kan een aanvraag worden gedaan om als buurtbewoner een
vergroeningsproject te starten door bijvoorbeeld op een specifieke locatie te klikken waarnaar een
aanvraagformulier opent. Dit kan eventueel worden geïntegreerd met de BuitenBeter app. Met betrekking
tot het laatste vinden wij het belangrijk dat er wordt gekeken naar de mogelijkheid om aan de hand van
eetbare vergroening mensen te helpen die met minder geld moeten rondkomen. Bovendien moeten
bestaande groen initiatieven meer erkend en ondersteund worden en moet er meer aandacht komen voor
stadslandbouw, vanwege de vele voordelen die dit heeft.
Ook adviseren wij het terugbrengen van het verplicht hebben van een schooltuin op basisscholen om
kinderen te leren waar hun voedsel vandaan komt. Het bezoek aan de schooltuin kan worden gecombineerd
met educatie over voedsel(verspilling).
Verder zien we graag dat er actieve stappen worden ondernomen om het Groenloket, ter ondersteuning van
de groene initiatieven in de stad, te realiseren.
Educatie
Op gebied van educatie is het van belang dat voor het ontwikkelen van een “duurzame” mindset bij
toekomstige generaties meer nadruk wordt gelegd op het abstracte denkniveau waarbij o.a. samenwerken
en systeemdenken centraal staan. Daarnaast zien wij potentie in het aanbieden van handarbeid op scholen
met een focus op reparatie en hergebruik om zo educatie over circulariteit te stimuleren en voedseleducatie,
welke mogelijkerwijs kunnen leiden tot spillover-effecten van leerlingen naar ouders.
Kookworkshops waarbij wordt gekookt met reststromen en/of plantaardige voedingsmiddelen, zoals bij de
Erasmus Food Lab, dragen ook bij aan educatie en bewustwording van Rotterdammers en kunnen hen
inspireren tot het veranderen van hun voedingspatroon. Dit kan plaatsvinden met schoolgroepen, als
onderdeel van een curriculum of als particuliere workshop, maar kan ook worden gestimuleerd als duurzaam
en educatief bedrijfsuitje.
Terugkomend op de impact van de kledingindustrie zien wij een educatief oogpunt in het opzetten van
lokale teelt voor textiel, bijvoorbeeld van hennep of vlas, voor bijvoorbeeld het maken van duurzame
“Rotterdam” shirts.

Het betrekken van de jonge generatie in de Energietransitie

Naar aanleiding van onze eigen ervaring in het bijdragen aan het Rotterdamse Klimaatakkoord als student,
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zouden wij graag zien dat deze samenwerking geborgd blijft. Verder stimuleren wij de gemeente om ook
actief jongeren te betrekken van Hbo’s, Mbo’s en de middelbare scholen. Het scholierenklimaatakkoord was
naar onze mening erg waardevol en dit soort bijeenkomst zouden in de toekomst vaker georganiseerd
kunnen worden. Ook kan er worden gekeken naar een structurele en concretere manier om jongeren te
blijven betrekken. We adviseren in gesprek te gaan met ambitieuze jongeren om te kijken hoe we dit kunnen
realiseren. Eventueel in de vorm van een advies raad, die direct onderwerpen kan aankaarten of projecten
kan voorstellen aan de raad.

Beleid gemeente & andere suggesties

De gemeente zou bijvoorbeeld evenementen met een duurzaam karakter meer voordelen kunnen
aanbieden en/of circulariteit als vereiste stellen voor elk evenement in 2022. Ook zou een randvoorwaarde
van CityLab010 voor het verstrekken van financiering kunnen zijn dat het initiatief bijdraagt aan CO2vermindering of in ieder geval aan CO2-neutralisering in de stad. In het algemeen, zouden projecten die
bijdragen aan de duurzaamheidsdoelen van de stad voorrang moeten krijgen met subsidies, locaties en
andere vergunning. Het is belangrijk dat zij ook worden beloond en uitgenodigd tijdens het vieren van
bereikte mijlpalen.
Ook zou de gemeente actiever bij kunnen dragen aan het stimuleren van duurzaam (koop)gedrag onder de
consument op een creatieve manier door een beloningssysteem (vergelijkbaar met Ecoeuros of EcoCoin) of
systeem waarmee inzichtelijk wordt gemaakt welke partijen bijdragen aan een bepaald doel (bijvoorbeeld
de ‘Neem gerust je eigen verpakking mee’ sticker) zelf te introduceren of organisaties te ondersteunen dit
op lokale schaal willen aanbieden. Daarnaast zou de gemeente nieuwe bewoners in de stad kunnen
verwelkomen d.m.v. een zogenaamd duurzaamheidspakket met daarin gerelateerde producten en
informatie.
Om hetzelfde gedrag te stimuleren onder bedrijven zou de gemeente kunnen overgaan tot het verbieden
van “single-use” giveaways met name tijdens evenementen en het creëren van bewustwording rondom de
duurzaamheid van bijvoorbeeld kerstpakketten. Daarnaast geloven wij sterk in het belang van het realiseren
van meer openbare waterpunten in de stad, bijvoorbeeld op stations, parken, winkelgelegenheden en
scholen. Op deze manier wordt het kopen van plastic waterflesjes ontmoedigd en kan de gemeente
overgaan tot het stimuleren van herbruikbare producten, bijvoorbeeld door organisaties te stimuleren
aantrekkelijke en betaalbare producten aan te bieden, zoals Join the Pipe flessen die voor €2,50 worden
aangeboden. Op een gelijke manier als hiervoor vermeld zou de gemeente inschrijvende partijen bij de
kamer van koophandel en aanvragers van vergunningen voor evenementen kunnen informeren over de
duurzaamheidsdoelen van de stad. Als laatste punt stellen wij het realiseren van een zogenaamde “zero
waste zone” voor waar consumenten duurzame producten kunnen kopen welke lokaal geproduceerd zijn en
niet plastic verpakt. Een dergelijke locatie kan dienen als voorbeeldfunctie voor de nieuwe economie. Het
inzetten op het realiseren van meer experimenteer plekken in combinatie met goede ondersteuning voor
startende ondernemers (financieel, huisvesting etc.) kan het voor veel aantrekkelijk maken om bij te dragen
aan de nieuwe economie.
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