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Rotterdam heeft de wind in de rug.  
Het is een tijd van bloei en vooruitgang 
voor zowel de stad, de haven als de 
metropool. De uitdagingen en transities 
die zich aandienen, bieden grote kansen 
voor een duurzame toekomst. Daarom 
is het zaak om juist nu door te pakken.

Een duurzaam Rotterdam met een innovatieve economie: dat is  
wat we willen. Een groene en gezonde stad met schone lucht, 
waarin onze kinderen en kleinkinderen later ook nog prettig  
kunnen wonen. Een stad met toekomstbestendige industrie die  
niet meer draait op kolen, olie en gas, maar op schone energie-
bronnen zoals zon en wind. En waar we grondstoffen hergebruiken 
in plaats van deze opnieuw te winnen.

Als stad willen we uitgroeien tot een duurzame hotspot met een 
gidsrol op het gebied van duurzaamheid. De energietransitie, 
de circulaire ambities en de milieu-ambities bieden kansen om 
op de lange termijn competitief  te blijven en tegelijkertijd onze 
verantwoordelijkheid te nemen in het voorkomen van (ernstige) 
klimaatverandering. 

Door zijn verbinding met de zee heeft Rotterdam een dubbele 
uitdaging. Niet alleen willen we de CO2-uitstoot verminderen en 
de economie verduurzamen, ook moeten we ons weerbaar maken 
tegen de stijgende zeespiegel en de toenemende hitte. Stad en 
economie moeten bovendien ruimte bieden aan steeds meer 
mensen. 

We gaan de uitdagingen aan. In het Rotterdams Duurzaamheids-
kompas geven we de richting en ambities aan hoe we de komende 
jaren werken aan onze duurzame stad. 

Arno Bonte 
Wethouder duurzaamheid, luchtkwaliteit en energietransitie

1. Voorwoord

Waarom een kompas? 
Een kompas geeft richting. Het 
Duurzaamheidskompas zet alle ambi-
ties op het gebied van duurzaamheid in 
Rotterdam op een rij, en geeft een over-
zicht van alle relevante beleidsstukken. 

In het Duurzaamheidskompas lees je:

1. Welke doelstellingen Rotterdam 
deze collegeperiode, in 2030 en in 
2050 nastreeft op het gebied van 
duurzaamheid;

2. Hoe we de transities op het gebied 
van duurzaamheid dichter bij elkaar 
kunnen brengen, zodat ze elkaar 
versterken; 

3. Op welke manier we met welk thema 
aan de slag gaan en in welke docu-
menten dit wordt toegelicht. 

Het Duurzaamheidskompas is nadruk-
kelijk een levend document. We zullen 
regelmatig extra speerpunten toevoegen. 
Bijvoorbeeld als we de kennisbasis actu-
aliseren of  nieuwe afspraken met de stad 
maken, maar ook als op rijksniveau nieuwe 
besluiten worden genomen. 
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2. Ambities en doelstellingen

De doelstellingen van de gemeente op het gebied van 
duurzaamheid zijn onder te verdelen in vier ambities. 
We hebben te maken met de energietransitie en de 
transitie naar een circulaire economie, en daarnaast 
willen een gezonde en klimaatbestendige leefomge-
ving. In Rotterdam streven we ernaar deze ambities zo-
veel mogelijk met elkaar te verbinden, zodat ze elkaar 
in de uitvoering kunnen versterken. 

Er zijn ook spanningen tussen de verschillende ambities. 
Zo leidt de energietransitie in eerste instantie tot een toe-
name van de vraag naar primaire grondstoffen. We moeten 
bijvoorbeeld honderdduizenden woningen isoleren, onzui-
nige apparaten vervangen en vele kilometers aan nieuwe 
energie-infrastructuur aanleggen. Sommige circulaire 
processen vragen juist om een hoger primair energiever-
bruik, zoals het recyclen van afval. Daarom willen we alle 
opgaven in samenhang bekijken en ervoor zorgen dat ze 
elkaar in toenemende mate versterken. De extra energie 
die nodig is voor circulaire processen, willen we duurzaam 
opwekken, om te voorkomen dat circulariteit leidt tot een 
hogere netto CO

2
-uitstoot.

 

2.1  Langetermijndoelstellingen 
We stellen doelen voor de lange termijn. Dit geeft helder-
heid over waar we met de stad en haven naartoe willen.

(Inter)nationale
doelen

Vertaling naar
Rotterdamse doelen

Belangrijkste indicator voor 
de komende periode

Energie- 
transitie

 � Akkoord van Parijs 2015: 
Maximaal 2 graden Celsius 
temperatuurstijging ten 
opzichte van het pre- 
industriële tijdperk.

 � Landelijk Klimaatakkoord:  
In 2030 is de nationale CO2-
uitstoot 49% lager ten opzich-
te van 1990. In 2030 zijn  
1,5 miljoen huishoudens van 
het gasnet af.

 � In 2050 worden alle  
gebouwen in Nederland met 
duurzame warmte  
verwarmd (aardgasvrij).

 � In 2030 is de Rotterdamse 
CO2-uitstoot 49% lager  
ten opzichte van 1990.

 � In 2050 is Rotterdam 
klimaatneutraal.

 � In 2022 is de jaarlijkse 
Rotterdamse CO2-uitstoot 
omgebogen naar een  
dalende trend.1 

Circulair

 � Landelijk afvalbeleid (LAB 3): 
75% hergebruik en  
100 kilogram restafval  
per persoon in 2020. 

 � 30 kilogram restafval per  
persoon in 2025. 

 � Een volledig circulaire  
economie in 2050.

 � In 2030 is circulariteit heel 
normaal en hebben we 
het gebruik van primaire 
grondstoffen gehalveerd. 
Daarnaast zijn er 3.500 tot 
7.000 banen gecreëerd die 
direct bijdragen aan de  
circulaire economie. 

 � In 2050 is de Rotterdamse 
samenleving volledig  
circulair: materiaalkring- 
lopen zijn gesloten.

 � Het afvalscheidingspercenta-
ge van huishoudelijk afval is 
verhoogd van 30,8% in 2018 
naar 45% in 2023.

 � Circulair gedrag van de 
Rotterdamse bevolking  
stijgt volgens de gedrags- 
monitor van Blauw Research2 
van 20% in 2018 naar 30% 
in 2023.

 � Terugdringen hoeveelheid 
restafval van 296 kilogram 
in 2018 tot 249 kilogram in 
2022.

 � Tenminste 40 nieuwe circu-
laire initiatieven zijn er in de 
stad gerealiseerd in 2023.

Klimaat- 
bestendig

 � Akkoord van Parijs 2015: 
Doel is het versterken van  
de weerbaarheid ten op- 
zichte van klimaatverande-
ring en het verminderen van 
de kwetsbaarheid.

 � In 2025 is Rotterdam 100% 
klimaatadaptief. 

 � Het percentage panden dat 
geen verhoogde kans op 
wateroverlast heeft bij hevige 
regen stijgt van 88% naar 
90%. 

 � We hebben er in 2022  
twintig hectare groen bij  
ten opzichte van 2018. 

Gezonde 
leefomgeving

 � Landelijke ambities lucht:  
In 2020 voldoen we overal 
aan de Europese normen.

 � In 2030 voldoen we aan de 
WHO-advieswaarden.

 � In 2020 voldoet heel 
Rotterdam aan de Europese 
normen. Ook na 2020 blijven 
we werken aan het verbete-
ren van de luchtkwaliteit.

 � In 2020 zijn er geen straten 
meer die de EU-normen voor 
NO2 overschrijden.

 � In 2025 zijn we goed op weg 
om de WHO-advieswaarden 
te bereiken.

Deze doelstellingen hebben we vertaald naar targets en 
trajecten waaraan we met de stad verdere invulling geven. 
Deze lichten we in de volgende hoofdstukken per thema toe. 

1 Dit is door de Rekenkamer vertaald naar minder uitstoot in 2021 t.o.v. 2017. 
2  Hoe circulair is de Rotterdammer?, nulmeting, Blauw Research, 2018.
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2.2  Hoe hangen alle 
ambities samen?

We hebben voor diverse onderdelen een aparte visie 
opgesteld. Dit komt omdat de verschillende transities nog 
grotendeels in de kinderschoenen staan. In het overzicht 
rechts staan alle bestaande en verwachte visiedocumen-
ten, en hun onderlinge verhouding, weergegeven. 

In de volgende hoofdstukken lichten we per thema toe op 
welke wijze de gemeente aan deze opgaven werkt. Veel 
opgaven hebben raakvlakken. Zo is de nieuwe economie 
bijvoorbeeld randvoorwaardelijk voor de energietransitie 
en de circulaire economie. Daarom zoomen we in hoofd-
stuk 9 in op de economische verbindende componenten. 
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3. Uitgangspunten

1.  We doen het samen met Rotterdammers  
en onze partners

Echte verandering vindt alleen plaats als bewoners, bedrij-
ven en instellingen samen vormgeven aan de verandering. 
Om de beschreven doelen te halen, kunnen we niet anders 
dan samen te werken en initiatieven te ondersteunen. Ook 
de samenwerking met andere overheden is belangrijker 
dan ooit voor het slagen van deze transities. We hebben ze 
vaak hard nodig voor het scheppen van de juiste condities. 
Onze partners in de regio, bij het Rijk en internationaal 
betrekken we daarom bij de ambities en opgaven uit dit 
kompas. 

2.  Als gemeente geven we zelf het goede voorbeeld 
De gemeente kan als onder meer organisatie en beheer-
der van buitenruimte niet achterblijven. Sterker nog, als we 
iets van de stad vragen, zijn we alleen geloofwaardig als 
we ook zelf  als gemeente het goede voorbeeld geven. 

3. We doen het al lerend en faciliteren innovatie 
De technologische vooruitgang gaat razendsnel. Zeker als 
het gaat om nieuwe vormen van circulaire productiepro-
cessen en het opwekken van duurzame energie. Ook  
digitalisering zorgt voor nieuwe kansen. Tegelijktijdig 
brengt dit nieuwe vraagstukken met zich mee. De elektri-
sche fiets is bijvoorbeeld een prachtige innovatie, maar 
vraagt om aanpassingen in het gemeentebeleid als het 
gaat om stallingen, aanleg van fietsroutes en het aanpas-
sen van verkeerssituaties. 

Ook besluiten vanuit het Rijk en de Europese Unie hebben 
continu impact op de opgaven en de kansen die zich 
voordoen. Een nieuw besluit over de werking van de warm-
temarkt kan zomaar de businesscases in de stad beïnvloe-
den. Ook het integreren van de diverse opgaven vraagt om 
een wendbare en lerende aanpak. Al doende ontdekken 
we waar zich nieuwe kansen voordoen en geven we hier-
voor de ruimte, bijvoorbeeld door beleid bij te sturen.

4. We benutten koppelkansen
In de uitvoering van alle plannen benutten we koppel-
kansen. Dit geldt niet alleen voor de ambities rond duur-
zaamheid, maar voor alle onderdelen van de stad. De 
transformatie naar een duurzaam Rotterdam is ook een 
economische opgave. Dat biedt economische kansen.  
Ook in de buitenruimte zullen we slim moeten koppelen  
om de schaarse ruimte optimaal te benutten. Een mooi 
voorbeeld hiervan is het multifunctionele dakenprogram-
ma. We benutten de ruimte op daken voor waterberging,  
het opwekken van energie en zelfs om op te wonen.

Ook grondzaken vragen om regie. Het aanleggen van  
een warmtenet vraagt maximale creativiteit van onze  
ingenieurs. Niet alleen moeten zij in de drukke onder- 
grond plek maken, ook moeten ze daarbij slim omgaan 
met al geplande riool- en gasvervangingen. 

5. We stellen kaders en handhaven waar het moet
Verandering vraagt soms tijdelijk om meer regie van de 
overheid. Bij nieuwe technologieën en veranderingen lukt 
het niet altijd om vanzelf  alle maatschappelijke belangen 
goed te laten landen. Een voorbeeld hiervan is de ontwik-
keling van de warmtemarkt. Iemand moet bewaken dat niet 
alleen de grote spelers goedkope aansluittarieven kunnen 
bedingen, maar dat ook kleine Verenigingen van Eigenaren 
en particuliere eigenaren tegen acceptabele tarieven aan-
gesloten kunnen worden. 

In de volgende hoofdstukken staan een aantal casussen  
weergegeven die invulling geven aan deze uitgangspunten.

We noemen dit document niet voor niks een kompas. 
Veel onderdelen worden samen met de stad uitgewerkt 
en continu bijgesteld. Soms weten we simpelweg 
de oplossing nog niet. Wel zien we dat het van groot 
belang is om vijf  uitgangspunten te hanteren: 
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4. Ambitie 1:  
 De energietransitie

 � In 2022 is de jaarlijkse Rotterdamse uitstoot van CO2 
omgebogen naar een dalende trend.

 � In 2030 is de Rotterdamse uitstoot van CO2 49% 
lager ten opzichte van 1990.

 � In 2050 is Rotterdam klimaatneutraal.

We verdelen de ambities rondom de energietransitie in vier 
thema’s: schone energie, haven en industrie, mobiliteit en 
gebouwde omgeving. In dit hoofdstuk beschrijven we eerst 
in het algemeen, en vervolgens per thema, hoe we de 
doelstellingen van de energietransitie gaan realiseren en 
welke visiedocumenten hier verder op ingaan.

 
Raadsakkoord energietransitie 
Voor de energietransitie zijn door de raad twaalf  uitgangs-
punten vastgesteld die wij hanteren in de verdere uitwer-
king van de maatregelen en afspraken met de stadspart-
ners. Dit zijn onder meer de betaalbaarheid, CO

2
-reductie, 

vliegwiel voor ondernemerschap en werk, ruimte voor 
innovatie en zelf  het goede voorbeeld geven.

 Wat: Raadsakkoord energietransitie 
  Waar: Lees het document hier

Energietransitiebudget 
Het Rotterdamse College maakt  68,2 miljoen euro vrij om 
een start te maken met de uitvoering van de energietran-
sitie in Rotterdam en de kansen daarvan te verzilveren. De 
twaalf  uitgangspunten van het Raadsakkoord energietran-
sitie zijn hierbij leidend. Vanuit het Energietransitiebudget 
worden verschillende type programma’s en projecten in de 
stad gefinancierd. Een bedrag van 9,5 miljoen is gereser-
veerd voor een fonds voor revolverende financiering (garan-
ties, deelnemingen en leningen). De inzet van het budget is 
flexibel. Besteding is onder meer afhankelijk van rijksbeleid, 
de uitkomsten van het Rotterdams Klimaatakkoord, en 
nieuwe wet- en regelgeving. Jaarlijks wordt een jaarplan 
opgesteld voor de inzet van de middelen. Op deze wijze 
kunnen we optimaal inspelen op externe ontwikkelingen en 
nieuwe (technologische en wettelijke) mogelijkheden.

 Wat: Energietransitie Uitvoeringsplan 2019-2020 
 Wanneer: 19 september 2019 aangeboden aan  

  de raad 
  Waar: Lees het document hier 
 
 
Rotterdams Klimaatakkoord 
In het Rotterdams Klimaatakkoord maken we afspraken 
over hoe we als gemeente samen met bedrijven, instel-
lingen, bewoners en woningcorporaties kansen verzilve-
ren, werkzaamheden slim koppelen en schaalvoordelen 
benutten. Jaarlijks wordt de voortgang gemonitord. Ligt de 
stad op koers? Doen wij en onze partners wat we beoogd 
hebben? 

De aanpak van het Klimaatakkoord zorgt voor een krachtig 
netwerk van partijen die zich verbinden aan de klimaat-
doelstellingen. Via stadsdebatten, klimaatactiviteiten, 
digitale opinievorming en peilingen worden de opvattingen 
en ideeën van experts, bewoners, scholieren, studenten, 
wetenschappers, ondernemers en gebiedscommissies 
actief  betrokken bij de klimaataanpak.

 Wat: Rotterdams Klimaatakkoord 
 Wanneer: Eind 2019

Rotterdam is verantwoordelijk voor maar liefst 20% van de 
landelijke CO

2
-uitstoot. We hebben de klimaatambities van 

Parijs vertaald in de volgende Rotterdamse doelstellingen.

https://static.energieswitch010.nl/RDAM-raadsakkoord%20energietransitie.pdf
https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7978547/1#search=%22uitvoeringsplan%20energietransitie%22


14 15

4.1 SCHONE ENERGIE

Rotterdam heeft als ambitie om in 2030 de CO2-uitstoot 
met 49% omlaag te brengen ten opzichte van 1990. In 
2050 willen we volledig klimaatneutraal zijn. Met behulp 
van zoveel mogelijk vormen van schone energie kun-
nen we toch blijven voorzien in de energiebehoefte. 

Als meer processen in de haven en de stad elektrificeren, 
en we steeds meer elektrisch vervoer gebruiken, neemt 
de vraag naar elektriciteit fors toe. Er is dus veel schone 
elektriciteit nodig en daarmee veel extra ruimte voor  
zonnepanelen en windmolens. 

Daarnaast is er ook vraag naar warmte. Deze kan elek-
trisch worden opgewekt, maar ook door middel van geo-
thermie, restwarmte en thermische energie uit water. Door 
hier gebruik van te maken, groeit de vraag naar schone 
elektriciteit minder hard en wordt het mogelijk om alle be-
schikbare bronnen in te zetten. Dit laatste helpt ook bij het 
komen tot een robuust en betrouwbaar systeem. 

De verschuiving naar nieuwe energiebronnen vraagt ook 
om aanpassingen aan het energiesysteem en de inrichting 
van de stad. Los van de specifieke inzet op zonne- en 
windenergie, faciliteren we collectieve initiatieven zoals 
energie- en warmtecoöperaties. We doen dit samen met 
partijen zoals VVE-010, de WoonWijzerWinkel en natuurlijk 
ook de gebiedscommissies.

Rotterdamse klimaattafel  
Schone energie

Aan de klimaattafel Schone energie wordt bespro-
ken hoe we in zowel het havengebied als in de 
regio Rotterdam maximaal kunnen inzetten op de 
realisatie van schone energie tot 2030. We zoeken 
naar doorbraakdossiers. 

Kwesties die in ieder geval aan bod komen, zijn  
hoe we extra windenergie kunnen realiseren in het 
havengebied, op welke andere plekken er potentie 
is, waar kansen liggen voor grootschalige zon-
neparken en wat de potentie is van geothermie. 
Daarnaast willen we nieuwe energieopwekkings- 
vormen koppelen aan werkgelegenheid en scholing 
via een leerwerkakkoord. 

 Wat: Rotterdams Klimaatakkoord 
 Wanneer: Eind 2019

Uitgangspunt 4: 
We benutten koppelkansen

In maart 2019 is bij Zadkine in Rotterdam 
Alexander voor het eerst in Nederland een 
PowerNEST in gebruik genomen. Deze 
turbine, die energie opwekt uit zon én wind, 
voorziet het schoolgebouw van groene 
stroom en dient daarnaast als lesmateriaal. 
Deze innovatieve oplossing voor kleinschalige 
opwek van schone energie, kan uitkomst  
bieden voor wooncomplexen en kantoren. 
Het is het resultaat van een bijzonder  
samenwerkingsverband tussen Green 
Business Club Rotterdam Alexander, Rabo-
bank, Ibis Power, Zadkine en Techniek 
College Rotterdam.

INFRASTRUCTUUR 
 
 
Rotterdams energiesysteem  
(infrastructuur, digitalisering en opslag) 
Onze energievoorziening moet blijven voldoen aan de 
volgende uitgangspunten: 

1. Betaalbare energie voor iedereen.
2. Betrouwbare energie (altijd beschikbaar).
3. Schone energie (CO

2
-uitstoot vrij in 2050 en lucht- 

vervuiling voorkomen).
4. Veilig.

Om de transitie tijdig vorm te geven, moeten we alle  
nieuwe energiebronnen en de toekomstige energievraag  
in samenhang vertalen. Wat vraagt dit van de energie- 
netwerken en de opslagcapaciteit? Zo is het voor elek-
trisch vervoer van belang dat de laadinfrastructuur tijdig 
wordt gerealiseerd. Daarnaast kan juist de opslagcapaci-
teit van de accu’s in voertuigen voor energieopslag zorgen 
en op die manier helpen bij het in balans houden van het 
elektriciteitsnet. 

Het is van groot belang dat vraag en aanbod in balans 
blijven. Dat is niet een primaire opgave van de gemeente, 
maar door als de gemeente op tijd inzichtelijk te maken 
wat er nodig is, kan in de aanleg, versterking en het  
beheer van de energienetwerken rekening worden ge- 
houden met de plannen. 

 Wat: Rotterdams energiesysteem visie  
 Wanneer: Eind 2021
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SCHONE BRONNEN 99 turbines operationeel zijn. Al deze windturbines 
hebben een gezamenlijk opgesteld vermogen van 
ongeveer 352 MW, waarvan 274 tot 306 MW in het 
havengebied en 46 MW daarbuiten. De totale jaar-
lijkse productie van elektriciteit door windenergie in 
Rotterdam is daarmee tenminste 771.000 megawat-
tuur (MWh). Op weg naar 2030 is er vervolgens een 
optimistisch groeiscenario naar 492 MW. Dit bereiken 
we door in te zetten op repowering (oude windmolens 
vervangen door nieuwe met meer vermogen) en de 
realisatie van near-shore windenergie. 

Naast de ontwikkeling van grootschalige windturbines, 
maken we ook ruimte voor kleinschalige projecten. Dit 
doen we vooral in het havengebied. Zodra het tech-
nisch en ruimtelijk mogelijk is, doen we het ook in de 
stad. In de Startnota versnelling Windenergie geven we 
aan hoe we tot het gewenste aantal MW’s gaan komen 
en schetsen we scenario’s hoe we nog verder kunnen 
groeien.

 Wat: Startnota versnelling Windenergie 
 Wanneer: 16 september 2019 aangeboden  

   aan de raad 
 Waar: Lees het document hier

 
Regionale Energiestrategie  
Rotterdam Den Haag 
We willen in 2050 een betaalbare, betrouwbare, schone en 
veilige energievoorziening hebben in de regio die vrijwel 
geen CO

2
 uitstoot. Dit geldt zowel voor de warmte- als 

de elektriciteitsopgave (bovenop wat al lokaal met/door 
stakeholders plaatsvindt). De Regionale Energie Strategie 
Rotterdam Den Haag brengt in beeld welke stappen gezet 
kunnen worden.

 Wat: RES (Regionale energiestrategie) 
 Wanneer: Eind 2019

Schone Energie Strategie  
Om voor de regio en stad toe te werken naar schone, be-
taalbare, betrouwbare en veilige energie in 2050, hebben 
we inzicht nodig in welke er bronnen beschikbaar zijn. De 
Schone Energie Strategie geeft aan welke energie we voor 
welk doel willen inzetten. Hierin worden vier deelproducten 
uitgewerkt: 

1. Kwalificatie van de bronnen. 
2. Inzicht in de opwekpotentie van de bronnen nu,  

in 2030 en in 2050. 
3. Welke energievraag wordt bediend?

 Wat: Schone Energie Strategie 
 Wanneer: Eind 2019

Biomassa
Biomassa kan een rol spelen in de energietransitie 
als hier op een duurzame manier gebruik van wordt 
gemaakt. Wat is wel en wat is niet duurzaam, wat 
vinden we hierin gewenst en hoe geven we daar als 
gemeente invulling aan? Om op deze vragen antwoord 
te geven, zijn we bezig met het opstellen van een Visie 
Biomassa over de herkomst en duurzame toepassing 
van biomassa, zowel als grondstof  als brandstof. We 
geven hiermee ook invulling aan twee moties uit het 
najaar van 2018.

 Wat: Visie Biomassa 
 Wanneer: 25 september 2019 aangeboden  

   aan de raad 
 Waar: Lees het document hier

Zonne-energie 
Rotterdam wil in 2030 koploper in zonne-energie zijn. 
Daarom zetten we in op extra acties, zodat we in 2030 
uitkomen op een opgewekt vermogen van 750 me-
gawatt (dit is 2,5 keer de omvang van de autonome 
groei). De Startnota versnelling Zonne-energie maakt 
duidelijk waar de gemeente Rotterdam nu staat als 
het gaat om het opwekken van zonne-energie, wat de 
potentie is en welke stappen nodig zijn om die potentie 
te benutten.

 Wat: Startnota versnelling Zonne-energie 
 Wanneer: 16 september 2019 aangeboden  

   aan de raad 
 Waar: Lees het document hier

Windenergie 
Wind is een cruciale energiebron om te komen tot een 
schone energiemix. Daarom is het doel dat er in 2025 
in het havengebied en nabij de stad in totaal ongeveer 

4.2  HAVEN EN INDUSTRIE

Rotterdam als duurzame haven: daar zetten we ons met 
alle havenpartners voor in. We willen de industrie ver-
duurzamen en van fossiele brandstoffen overgaan naar 
duurzame energiebronnen. Dat begint met efficiency en 
elektrificatie, het leveren en hergebruiken van energie 
en het afvangen, opslaan en hergebruiken van CO2. De 
volgende stap is het vernieuwen van het grondstoffen- 
en brandstoffensysteem.

Voor de traditionele havenfunctie zijn er drie belangrijke 
opgaven: de verduurzaming van transport, de verduurza-
ming van op- en overslag en de uitbreiding van duurzame 
energieopwekking. De opgave is enorm, maar dat geldt 
ook voor de kansen. Wij kunnen banen creëren én een 
stevige concurrentiepositie realiseren.

Naast verduurzaming van de havenactiviteiten, moeten we 
ook de door fossiele grondstoffen gedomineerde industrie 
versneld transformeren naar een duurzame en circulaire 
economie. Daarbij volgt de gemeente een duaal pad. 
Enerzijds jagen we grote projecten en infrastructurele 
opgaven aan (denk aan W2C, waterstof, CCS/ CCU) voor 
de nodige impact op korte termijn. Anderzijds faciliteren 
we innovatieve start-ups, scale-ups en ketensamenwerking 
(economische clustervorming; nieuwe economie). Hierbij 
is een van de opgaven het faciliteren van een maritieme en 
industriële waterstofeconomie.

Rotterdamse klimaattafel 
Haven & industrie

Ook in het haven- en industriecomplex is het doel 
om in 2030 49% minder CO2-uitstoot te realiseren. 
We willen bedrijven en werknemers maximaal in 
staat stellen om stappen in de energietransitie te 
zetten. Daarnaast benutten we de energietransitie 
ook voor de versterking van onze (internationale) 
concurrentiepositie. De afspraken die gemaakt zijn 
aan de nationale klimaattafels moeten daarvoor 
vertaald worden in concrete maatregelen. Hoe ma-
ken we de afspraken op papier werkelijkheid? Waar 
kunnen we helpen met innovatie? Welke doorbraak-
dossiers kunnen we realiseren? Het document In 
drie stappen naar een Duurzaam Industriecluster 
Rotterdam-Moerdijk dient hierbij als basis. 

 Wat: Rotterdams Klimaatakkoord 
 Waneer: Eind 2019

https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7964458/1#search=
https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7995319/1#search=%22gemeentelijke
https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7945390/1
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Een belangrijke, koersbepalende internationale strategie is 
de Rotterdam Maritime Capital-strategie. Onder deze vlag 
wordt internationaal gewerkt aan de branding en informa-
tie over het vestigingsklimaat van de Rotterdamse haven. 
Komende tijd wordt deze strategie verder uitgewerkt. 

Het Havenbedrijf  werkt ook aan klimaatadaptatie, circulai-
re economie en milieu-ambities. Deze staan in de andere 
hoofdstukken. Via de vergunningverlening en toezicht 
houden we zicht op de emissies van de industrie. Meer 
daarover in hoofdstuk 7: Gezonde leefomgeving. 

Havenvisie 
De energietransitie, de grondstoffentransitie en de digi-
talisering vereisen een substantiële aanpassing van het 
Rotterdamse haven- en industriecomplex. Deze ontwik-
kelingen zijn de aanleiding om de Havenvisie 2030 te 
herijken. De centrale doelstelling is het creëren van maat-
schappelijke waarde van het haven- en industriecomplex 
en het reduceren van ongewenste externe effecten.

4.3. MOBILITEIT

De mobiliteit van de toekomst biedt kansen voor een 
gezonde en bereikbare stad. Dit gaan we bereiken 
door efficiëntere logistiek en mobiliteit, meer ruimte te 
maken voor voetgangers en fietsers en het openbaar 
vervoer te verbeteren. Daarnaast verminderen we de 
uitstoot van het verkeer. 

Mobiliteit en bereikbaarheid zijn noodzakelijk om 
Rotterdam leefbaar en economisch vitaal te houden. We 
zien dat de mobiliteit sterk verandert. In de stad maar ook 
in de regio. Schone, nieuwe vormen van vervoer doen hun 
intrede. Behalve winst voor de gezondheid en het klimaat, 
zijn er ook economische kansen. 

Rotterdam is al jaren dé plek om innovaties te testen op  
het gebied van schone mobiliteit. Zo had de stad de  
wereldprimeur voor een openbaar inductielaadpunt voor 
personenauto’s. Vanuit de Verkeersonderneming en 
Citylab worden allerlei innovatieve mobiliteitsdiensten op 
de markt gebracht, zoals de felyx deelscooters. Met de 
BMW-group werken we samen in de transitieproeftuin  
met Electric City Drive. 

We hebben in 2017 het Stedelijke Verkeersplan Rotterdam 
2030 vastgesteld. Daarin staat de visie op mobiliteit als 

middel voor de gezonde, economische, aantrekkelijke stad 
voor de lange termijn vastgelegd. Op basis van deze visie 
werkt de gemeente aan twee strategische producten: de 
Rotterdamse Mobiliteitsaanpak en de Nul Emissie visie 
Mobiliteit. Deze staan hieronder toegelicht. 

De Havenvisie beschrijft de ambitie en het toekomstper-
spectief  voor het Rotterdamse haven- en industriecomplex 
(inclusief  de zeehavens van Dordrecht en Moerdijk). De 
centrale doelstelling is het in stand houden en vergroten 
van de maatschappelijke en economische waarde van 
dit complex en het verminderen van ongewenste externe 
effecten (zoals de CO

2
-uitstoot).

De Havenvisie beschrijft de langetermijnvisie van het 
Havenbedrijf  Rotterdam, de Gemeente Rotterdam, 
Deltalinqs, de Rijksoverheid en de Provincie Zuid-Holland 
voor de ontwikkeling van het Haven en Industrieel Complex 
Rotterdam

 Wat: Havenvisie 
 Wanneer: Vaststelling door gemeenteraad  

  eind 2019 
  Waar: Lees het document hier

Rotterdamse klimaattafel 
Mobiliteit

Emissieloze mobiliteit in 2050 is ons doel. De deel-
nemers aan de klimaattafel Mobiliteit gaan daarvoor 
op zoek naar het maximaal haalbare binnen de 
kaders. Dit doen zij door doorbraakprojecten op te 
zetten en uit te voeren. Na opschaling kunnen deze 
projecten een belangrijke bijdrage leveren aan emis-
sieloze (deel)mobiliteit in 2050.

 Wat: Rotterdams Klimaatakkoord 
 Wanneer: Eind 2019

https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7685093/1/s19bb015929_2_56611_tds
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Zero Emissie Stadslogistiek 
De komende jaren moet er veel veranderen om de 
CO

2
-uitstoot te verlagen en te zorgen voor een afname 

van files en opstoppingen in de stad. In het kader van 
emissievrij rijden lopen er Europese testprojecten met 
elektrische vrachtwagens. We verwachten daarnaast 
dat er ook veel verandert op het gebied van de bevoor-
rading van de stad, stadslogistiek, pakketbezorging en 
dergelijke. 

De logistieke sector heeft de lokale overheid opgeroe-
pen om te komen tot een concreet kader en beleid voor 
het realiseren van emissievrije stadslogistiek in 2050. 
Het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek gaat hier 
invulling aangeven.

 Wat: Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek
 Wanneer: 16 juli 2019 aangeboden aan de  

   raad 
  Waar: Lees het document hier

Laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer
De Visie laadinfrastructuur en kader laadinfrastructuur 
Rotterdam elektrisch is een nieuwe strategie voor het 
opladen van alle voertuigen. Deze is opgesteld met 
stakeholders zoals Stedin. Doel is om de laadinfrastruc-
tuur op orde te brengen, zodat deze geen belemmering 
vormt voor de versnelling die nodig is op het gebied 
van elektrisch rijden. 

 Wat: Visie laadinfrastructuur Rotterdam  
   elektrisch 

 Wanneer: Eind 2019

Nul Emissie visie Mobiliteit (NEM) 
We denken nu al na over hoe we ervoor kunnen zorgen dat 
het verkeer in Rotterdam per 2050 emissievrij is. Dit is in lijn 
met de collegedoelstellingen en bouwt voort op de brand-
stofaanpak. (In 2017 is de Rotterdamse Brandstofaanpak 
vastgesteld, een vertaling van de nationale brandstofvisie 
uit 2014). De NEM is een uitwerking van de klimaatopga-
ve voor mobiliteit binnen de kaders van het Akkoord van 
Parijs en het nationale Klimaatakkoord, en tegelijk de lokale 
vertaling daarvan binnen het Rotterdamse coalitieakkoord 
en de Startnotitie Energietransitie.

 Wat: Nul Emissie visie Mobiliteit (NEM)  
 Wanneer: 2020

Verschonen Eigen Wagenpark 
In het Meerjarenplan Verschonen Eigen Wagenpark 
beschrijven we hoe de gemeente de komende jaren het 
eigen wagenpark verschoont. Dit wagenpark is onder 
te verdelen in:

1.  Personenwagens (in 2023 emissieloos)
2. Lichte bedrijfsvoertuigen (in 2025 emissieloos)
3. Het zware segment (in 2030 emissieloos)

Overige machines en gereedschappen worden, afhan-
kelijk van het soort, op termijn emissieloos gemaakt.  
Dit gebeurt in ieder geval voor 2030.

 Wat: Meerjarenplan Verschonen  
   Eigen Wagenpark 

 Wanneer: Eind 2019

Uitgangspunt 3: 
We doen het al lerend en  

faciliteren innovatie

Omdat Rotterdam dé testplek is voor mobili-
teitsinitiatieven, start het Finse bedrijf  Avanto 
Ventures de Mobility Campus in Rotterdam.  
Dit bedrijf  gaat toekomstige nieuwe mobiliteits-
diensten testen. Door alle relevante spelers  
bij elkaar te brengen op één fysieke plek en  
te laten samenwerken met het lokale  
(innovatieve) ecosysteem, ontstaat een mo-
biliteitsecosysteem van wereldformaat. Het 
concept zet bovendien in op testen, ervaren  
en delen. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid  
om de Rotterdammer kennis te laten maken 
met innovaties, waardoor de oplossingen uit-
eindelijk sneller voet aan de grond krijgen.

Rotterdamse MobiliteitsAanpak 
De groei van de stad maakt dat we slimme keuzes moeten 
maken om Rotterdam vitaal, bereikbaar, economisch aan- 
trekkelijk en gezond te houden. Hiervoor is in het coalitie-
akkoord 2018-2022 afgesproken om een verkeerscircula-
tieplan te maken. Ook is afgesproken om de CO

2
-uitstoot 

door verkeer te reduceren en de knelpunten in luchtkwa-
liteit op te lossen. Daarom werkt de gemeente aan de 
Rotterdamse MobiliteitsAanpak (RMA). 

Er zijn drie leidende principes in de uitwerking van de 
RMA:

1. Volumebeheersing: sturen op de vervoersvraag  
en -keuzes van mensen.

2. Veranderen: sturen op de modale balans in het 
ruimtegebruik.

3. Verschonen: sturen op energieverbruik en emissie  
van de gebruikte voertuigen.

In een startnotitie (verstuurd aan de raad op 11 maart 
2019) beschrijven we hoe we hier invulling aangeven. 
Hierbij vindt nauwe afstemming plaats met programma  
Nul Emissie Mobiliteit (NEM). 

 Wat: Startnotitie RMA 
 Wanneer: Verzonden op 11 maart 2019 

  Waar: Lees het document hier

 Wat: RMA  
 Wanneer: Eind 2019

https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7825457/1#search=%22zero emissie%22
https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7516368/1/s19bb013264_9_53165_tds
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Uitgangspunt 3: 
We doen het al lerend en 

faciliteren innovatie

Samen met TNO en Platform31 zijn we een 
leer- en borgingstraject gestart binnen de G4 
voor het aardgasvrij maken van woningen. 
We benutten de (gezamenlijke) kennis en 
ervaringen voor het komen tot een blauwdruk 
voor de uitrol in andere wijken in de stad. We 
benutten daarnaast Europese subsidies om 
ruimte te maken voor experimenten, zoals bij 
het RUGGEDISED-project, waarin Smart City 
oplossingen worden gedemonstreerd in Hart 
van Zuid.

4.4  GEBOUWDE OMGEVING

Ten opzichte van nu is er in 2050 veel veranderd.  
De 740.000 Rotterdammers die dan in de stad wonen,  
gebruiken geen aardgas meer, maar verwarmen hun 
huizen op een alternatieve manier. De gemeente gaat 
nu al met deze uitdaging aan de slag, want de gaskraan 
in Groningen gaat dicht en de energierekening loopt 
op. 

We beginnen de aanpak in vijf  gebieden. Door slimme 
koppelingen te maken met werkzaamheden in de onder- 
grond en renovaties van grote vastgoedeigenaren, er-
minderen we overlast en kosten. We kijken naar energie 
besparen, isoleren, duurzaam opwekken en het vervangen 
van aardgas. Dit alles voor zo laag mogelijke kosten en  
met een zo hoog mogelijk rendement. 

Met de ervaring die we nu in deze vijf  gebieden opdoen, 
kunnen wij de komende jaren de gehele stad aard-
gasvrij maken. Waar mogelijk, zetten we ook hier in op 
werk-met-werk.

Via een gebiedsaanpak bieden we Rotterdammers het 
goedkoopste alternatief  voor aardgas. De Erasmus 
Universteit Rotterdam evalueert onze gebiedsaanpakken. 
We begrijpen de zorgen van bewoners. Daarom informe-
ren we hen op tijd en goed over de ontwikkelingen en be-
trekken we ze in de aanpak. We omarmen lokale duurzame 
energie-initiatieven van bewoners zelf. 

Rotterdamse klimaattafel 
Gebouwde omgeving

De klimaattafel Gebouwde omgeving heeft tot doel 
om de (bestaande) aanpak te bestendigen, te con-
cretiseren en commitment te organiseren voor de 
doelstellingen. Dit alles zodat dat de energietransitie 
opschaalbaar, haalbaar en betaalbaar is voor  
alle Rotterdammers. 

Wij gaan hiervoor op zoek naar concrete projecten. 
Zo onderzoeken we bijvoorbeeld of er arrangemen- 
ten voor energiezuinige apparaten zijn. En we zoe-
ken naar marktpartijen die alle daken van VvE’s in 
Rotterdam-Zuid van isolatie en zonnepanelen willen 
voorzien. 

 Wat: Rotterdams Klimaatakkoord 
 Wanneer: Eind 2019

De grote woningbouwopgave biedt daarnaast kansen 
om duurzaam te bouwen. Met nieuwe isolatie- en ver-
warmingstechnieken, maar ook door het aanhouden 
van een energiezuinige planning. In de landelijke Ver-
stedelijkingsalliantie is afgesproken om 170.000 woningen 
binnenstedelijk te bouwen met goed openbaar vervoer 
binnen handbereik.

In Rotterdam lopen we voorop. Maar we willen niet al het 
leergeld betalen als het gaat om het aardgasvrij maken 
van de gebouwde omgeving. We verwachten een actieve 
rol van het Rijk. Wij zien de opgave als een gedeelde ver-
antwoordelijkheid, waarbij we samen met het Rijk zoeken 
naar oplossingen voor de betaalbaarheid, maar ook naar 
de juiste wet- en regelgeving (bijvoorbeeld voor een goed 
functionerende warmtemarkt). Ook eigenaren van winkels, 
kantoorpanden en bedrijventerreinen helpen we met deze 
transitie. 

 
Warmtetransitie  
Het verduurzamen en aardgasvrij maken van alle woningen 
en panden in de stad lukt alleen als iedere huiseigenaar en 
ondernemer meehelpt. Dat vraagt om de inzet van woning-
corporaties, energie- en warmtebedrijven, VvE’s, huis- 
eigenaren, bewoners en het mkb. Daarnaast hebben wij 
ook voldoende geschoold personeel nodig om de uitvoe-
ring ter hand te nemen. 

We willen tot 2022 10.000 woningen aardgasvrij maken 
(of  ten minste daarop voorbereiden) en 15.000 woningen 
verduurzamen. Door te oefenen in een aantal gebieden, 
leren we wat er nodig is om deze transitie haalbaar en 
betaalbaar te maken. Op basis daarvan stelt de gemeente 
een visie op, waarin we aangeven welke wijken voor en na 
2030 van het aardgas afgaan.  Het verduurzamen van de 
woningen loopt ook deels via de prestatieafspraken die we 
met de woningbouwcorporaties maken. 

De warmtetransitie wordt begeleid door drie documenten: 

 � Stappenplan Aardgasvrije wijken (Hoe geven we de 
gebiedsaanpakken vorm?). 

 � Wat-kaart (Welke oplossing is waar het meest gunstig?).
 � Warmtetransitie visie (Wanneer gaan we waar aan de 

slag met de gebiedsaanpak?).

 Wat: Stappenplan Aardgasvrije wijken 
  Waar: Lees het document hier 

 Wat: Wat-kaart 
  Waar: Lees het document hier 

 Wat: Warmtetransitie visie 
 Wanneer: In 2021 gereed  

  (volgens de wettelijke deadline)

Er valt nog een hoop te winnen in het verminderen van 
energieverbruik. Energiecoaches en experimenten met de 
vervanging van energieverspillers (verouderde apparatuur) 
helpen daarbij. 

1 Primos prognose van ABF research (2019) https://primos.datawonen.nl//jive?workspace_guid=4bf51283-fb6d-4a4b-affc-9cf88f074501

https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7271368/1#search=%22aardgasvrije
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/nieuwe-energie/WAT-Kaart.pdf
https://primos.datawonen.nl//jive?workspace_guid=4bf51283-fb6d-4a4b-affc-9cf88f074501
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5. Ambitie 2:  
 Circulair

In dit hoofdstuk lees je over de ambities van de  
gemeente Rotterdam op het gebied van circulaire  
economie, en de visiedocumenten die hierover zijn  
of worden gepubliceerd. 

De transitie naar een circulaire samenleving vraagt om een 
compleet andere houding en compleet ander gedrag van 
de hele samenleving. We hebben niet alleen een veran-
dering in gedrag nodig. De wet- en regelgeving voldoet 
niet altijd, er zijn nieuwe technologische ontwikkelingen 
nodig, en de beoordeling van de financiële haalbaarheid 
vraagt om een ander kader. Een flinke uitdaging dus. Met 
het Programma Rotterdam Circulair 2019 – 2023 ‘Van Zooi 
naar Mooi’ presenteerde het college in maart 2019 wat het 
de komende jaren onderneemt om de circulaire samenle-
ving te realiseren. 

Wat is circulaire economie?
Circulariteit is de techniek en de logistiek om kringlopen te 
sluiten. Dat gebeurt bijvoorbeeld door producten die kapot 
of  weggegooid zijn te ontleden tot de afzonderlijke on-
derdelen of  materialen. Van deze materialen kunnen weer 
nieuwe producten worden gemaakt. En dit proces herhaalt 
zich telkens opnieuw. 

Circulaire economie is het onderliggende systeem  
voor circulariteit. De basis voor een circulaire economie 
bestaat uit:

 � het voorkomen en verminderen van het gebruik van 
primaire grondstoffen;

 � het verlengen van de levensduur van producten;
 � het hergebruiken van producten en onderdelen;
 � recycling van materialen tot grondstoffen. 

Onderhoud Kapitaalgoederen 
De gemeente Rotterdam is eigenaar en beheerder van de 
openbare buitenruimte. Een goed onderhouden buiten-
ruimte draagt sterk bij aan een veilige en fijne woon- en 
leefomgeving. Het op orde houden van de buitenruimte 
vraagt om aandacht, verantwoorde keuzes en investerin-
gen. In de Nota Onderhoud Kapitaalgoederen staat bij-
voorbeeld hoe duurzaam materiaalgebruik de levensduur 
van openbaar eigendom kan verlengen. En ander speer-
punt is het toewerken naar meer herbruikbaarheid. 

 Wat: Nota Onderhoud Kapitaalgoederen  
  2019 – 2022 

 Wanneer: Aangeboden aan de raad op  
  06-06-2019  
  Waar: Lees het document hier

Rotterdam wordt een circulaire stad. We zijn zuinig op 
grondstoffen en gebruiken deze steeds opnieuw. Om 
hier te komen, hebben we de kennis van alle partijen 
nodig. Als gemeente omarmen we nieuwe ideeën en 
initiatieven voor onze circulaire stad. We verminderen het 
gebruik van primaire grondstoffen, kopen vooral circulaire 
producten en diensten, en richten de stad circulair in. 

https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7678919/1/s19bb015721_2_37887_tds
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Van Zooi naar Mooi  
Een circulaire stad ontstaat niet van de ene op de andere 
dag. Het proces kost aandacht, tijd, geld en menskracht. 
En dit geldt voor inwoners, bedrijven én de gemeente zelf. 
We willen dat in 2030 circulariteit de norm is, en nog eens 
twintig jaar later is de Rotterdamse samenleving volledig 
circulair. 

Het ontstaan van een circulaire economie met groeiende 
werkgelegenheid gaat geleidelijk en is daarmee een groei-
model. Ook na 2023 blijft het groeimodel zich ontwikke-
len. We verwachten een groei van 3.500 tot 7.000 banen 
in 2030 die direct bijdragen aan de circulaire economie 
(Metabolic, 2018). Om veranderingen zo doeltreffend 
mogelijk in gang te zetten, hebben we onderzoeksbureau 
Metabolic gevraagd in welke sectoren de meeste mili-
eu-impact en banenwinst te verwachten is. We richten ons 
de komende vier jaar op vier ‘sleutelsectoren’:

 � Bouw: Een belangrijke sector, die in Nederland verant-
woordelijk is voor 66% van al het afval (OECD, 2015). 
Bovendien komen er deze collegeperiode 18.000  
nieuwe Rotterdamse woningen bij.

 � Groene stromen (inzamelen gft-afval en verminderen 
voedselverspilling): Deze sector heeft een hoge  
milieu-impact door klimaatverandering en het  
enorme waterverbruik van voedselconsumptie.

 � Consumptiegoederen: Goederen als elektronica, papier, 
kleding en kunststoffen worden nu vaak laagwaardig 
gerecycled, maar bevatten veel waardevolle materialen. 

 � Zorg: Ziekenhuizen kunnen op relatief  eenvoudige wijze 
een grote circulaire impact realiseren door bijvoorbeeld 
reststoffen van medicijnen uit het eigen afvalwater te 
zuiveren.

Belangrijke doelen die we in 2023 willen behalen:

 � Realisatie van 40 nieuwe circulaire initiatieven in  
de stad. 

 � Een afvalscheidingspercentage van huishoudelijk  
afval (inclusief  grofvuil en gft) van 45%, vergeleken  
met 32,2% in 2018.

 � Een stijging in circulair gedrag van de Rotterdamse  
bevolking volgens de gedragsmonitor van Blauw 
Research van 20% in 2018 naar 30% in 2023.

De acties waarmee we onze ambities gaan waarmaken, 
zijn te vinden in het Programma Rotterdam Circulair  
2019 – 2023 ‘Van Zooi naar Mooi’.

 Wat: Programma Rotterdam Circulair  
  2019 – 2023 ‘Van Zooi naar Mooi’  

 Wanneer: Aangeboden aan de raad op 
  29-05-2019 
  Waar: Lees het document hier 

Grondstoffennota 
In een grote stad als Rotterdam is het scheiden en in-
zamelen van grondstoffen een flinke uitdaging. In 2018 
werd per persoon 129 kilogram grondstoffen gescheiden 
ingezameld. Datzelfde jaar werd per persoon nog eens 
296 kilogram aan restmaterialen verbrand. 

Rotterdamse huishoudens produceren in 2050 geen 
restafval meer. Om dit te bereiken, hebben we een am-
bitieus plan nodig. De eerste stap is het terugdringen tot 
249 kilogram restafval per inwoner per jaar in 2022. De 
Grondstoffennota 2019 – 2022 beschrijft de aanpak om de 
hoeveelheid restmateriaal de komende jaren zoveel moge-
lijk te verminderen. 

 Wat: Programma Rotterdam Circulair  
  2019 – 2023 ‘Grondstof  tot nadenken’ 

 Wanneer: Vastgesteld door de gemeenteraad  
  op 27-06-2019 
  Waar: Lees het document hier

Rotterdams Klimaatakkoord: 
klimaattafel Consumptie

Onze consumptie speelt een belangrijke rol in het 
verlagen van de CO2-uitstoot. Aan de klimaatta-
fel Consumptie verkennen de deelnemers, onder 
leiding van studenten van de Erasmus Universiteit, 
hoe andere consumptiepatronen precies kunnen 
bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. 
Ze brengen in kaart welke initiatieven al bestaan, 
hoe deze versterkt kunnen worden, en welke nieuwe 
(doorbraak)initiatieven een bijdrage kunnen leve-
ren aan de klimaatopgave. In het bijzonder richt de 
tafel zich op voedselconsumptie, verpakkingen en 
hergebruik. 

 Wat: Rotterdams Klimaatakkoord 
 Wanneer: Eind 2019

https://rotterdamcirculair.nl/wp-content/uploads/2019/02/27403-41-Programma_RdamCirculair_2019-2023_v11-def-lr-losse_paginas.pdf
https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7668776/1/s19bb016192_3_48473_tds
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6. Ambitie 3:  
 Klimaatbestendig

In dit hoofdstuk lees je over de ambities van de ge-
meente Rotterdam op het gebied van klimaatadaptatie, 
en de visiedocumenten die hierover zijn of worden 
gepubliceerd. 

Om hevige regenval, langdurige droogte en hitte, grond-
wateroverlast en bodemdaling op te kunnen vangen, zijn 
ingrepen noodzakelijk in openbaar gebied en op particu-
lier terrein. Tegelijkertijd is flexibiliteit nodig om de aanpak 
bij te kunnen stellen op basis van nieuwe inzichten. Het 
Rotterdams Weerwoord richt zich vooral op de uitdagin-
gen, behoeftes en maatregelen op wijkniveau. Dit omdat 
slechts 40% van de stad publieke ruimte is en 60% privaat 
terrein.

Veel oplossingen hebben niet alleen functionele waarde 
(waterberging) en financiële waarde (minder schade door 
wateroverlast), maar ook maatschappelijke waarde. Zo 
zijn waterpleinen en groene daken plekken waar mensen 
elkaar ontmoeten en kinderen kunnen spelen. Ze dragen 
bij aan de leefbaarheid en recreatiemogelijkheden in de 
stad. Het zijn kortom betekenisvolle plekken voor onze 
bewoners. 

Als havenstad is Rotterdam kwetsbaar voor de 
gevolgen van klimaatverandering. De gevolgen van 
extreem weer raken bovendien iedereen. Daarom 
moeten we aan de slag met klimaatadaptatie. 

 
Rotterdams Weerwoord 
De gemeente, het hoogheemraadschap van Schieland 
en de Krimpenerwaard, waterschap Hollandse Delta, het 
hoogheemraadschap van Delfland en Evides Waterbedrijf  
bouwen de komende jaren verder aan een klimaatbesten-
dig Rotterdam. Op 22 februari 2019 ondertekenden de vijf  
partijen een intentieovereenkomst om in datzelfde jaar te 
komen tot uitvoeringsafspraken op basis van het gemeen-
telijk urgentiedocument Rotterdams Weerwoord. Een van 
de ambities is om te komen tot 2% minder woningen met 
verhoogde kans op wateroverlast.

 Wat: Uitvoeringsagenda Rotterdams Weerwoord 
 Wanneer: In mei 2019 is het urgentie- 

document Rotterdams Weerwoord aangeboden  
aan de raad. Verwachte oplevering van het 
Rotterdams Weerwoord is januari 2020.  
  Waar: Lees het document hier

ADAPTIE

https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/rotterdams-weerwoord/
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Uitgangspunt 1: 
We doen het samen  

met Rotterdammers en  
onze partners

De helft van alle woningen in de stad is in 
handen van woningcorporaties. Daarom 
besteden we veel aandacht aan de samen-
werking met deze partijen. Wanneer een 
woonblok gerenoveerd wordt en op een plek 
staat met een hoog risico op wateroverlast,  
is dit een kans om in actie te komen. 

Het afgelopen jaar zijn al een aantal projec-
ten in samenwerking opgeleverd, waaron-
der de Spetterflat in Bospolder Tussendijk. 
Samen met Havensteder en de bewoners is 
de stenige, gezamenlijke binnentuin getrans-
formeerd in een groene regentuin.

 
 
Rotterdam gaat voor groen 
Het aantal inwoners in de stad groeit, zonder dat er extra 
grondgebied bijkomt. Deze verdichting drukt op de publie-
ke ruimte en het beschikbare groen. Als onderdeel van de 
vergroeningsopgave wordt tot 2022 20 hectare extra groen 
ontwikkeld. 

In het actieplan Rotterdam gaat voor groen staat onze aan-
pak. Er komt meer groen in de openbare ruimte en dichtbij 
huis. De gemeente wil bewoners en scholen stimuleren 
hun tuinen en schoolpleinen groener te maken. Verder 
willen we dat er meer groene daken komen en meer groen 
bij werklocaties, zoals bedrijventerreinen,  
kantorenlocaties en in het havengebied. Dit gebeurt via 
vier pijlers: Groene daken, Bedrijventerreinen, Publieke 
ruimte en Dichtbij huis. Naast meer groen werken we ook 
aan kwalitatief  beter groen, dat bijvoorbeeld meer biodi-
versiteit herbergt. 

Met deze inspanningen streven we naar een hoger beoor-
delingscijfer door bewoners in de eerstvolgende Omnibus-
enquête van het stedelijk groen: van 6.9 naar 7.0.

 Wat: Actieplan Rotterdam gaat voor groen  
  Waar: Lees het document hier

 
Natuur en ecologie  
We werken aan een uitgebreidere en beter aaneenge-
sloten groenstructuur in de stad. Zo willen we drie ecolo-
gische verbindingen realiseren in de stad. Deze dragen 
bij aan een robuuste en veerkrachtige openbare ruimte 
met meer biodiversiteit. Ook zetten we in op natuur- en 
milieueducatie. 

In diverse plannen en documenten hebben we de  
ambities en concrete toepassingen van het ecologie- 
beleid uitgewerkt. 

 � De natuurkaart
 � Programma Rivieroevers
 � Groen actieplan 
 � Visie openbare ruimte 
 � Kader natuurinclusief  bouwen 

De komende periode bekijken we of  het toegevoegde 
waarde heeft om van deze verschillende documenten één 
integrale visie te maken, zodat er meer verbinding komt 
tussen de inspanningen en de doelstellingen.

VERGROENING  
& ECOLOGIE 

https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/meer-groen-in-de-stad/Rotterdamgaatvoorgroen_Actieplan.pdf
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7.  Ambitie 4:  
Gezonde leefomgeving

In dit hoofdstuk lees je over de ambities van de ge-
meente Rotterdam voor een gezonde leefomgeving, 
en de visiedocumenten die hierover zijn of worden 
gepubliceerd.

Voor een aantrekkelijke, leefbare en gezonde stad is scho-
ne lucht essentieel. Dat geldt ook voor een goede balans 
tussen rust en drukte. Mensen moeten worden beschermd 
tegen de risico’s die werken met en het vervoer van ge-
vaarlijke stoffen met zich meebrengen. Ook moeten bodem 
en ondergrond ruimte en kwaliteit bieden voor de opgaven 
van de stad, waaronder de energietransitie, vergroening 
en waterberging. Om ondanks verdichting een gezonde 
leefomgeving te kunnen creëren, is het belangrijk dat 
luchtkwaliteit, geluidhinder, ondergrond en omgevingsvei-
ligheid een prominente plek innemen bij planontwikkeling.  

In ruimtelijke plannen krijgen we steeds vaker te maken 
met tegenstrijdige ruimteclaims, alsook conflicterende 
wensen en belangen tussen bedrijvigheid en wonen, 
bouwen en groen, en vervoer en woongenot. Dit vraagt 
om keuzes, waarbij een gezonde leefomgeving nadrukke-
lijk een rol moet spelen bij de belangenafwegingen. Een 
gezonde leefomgeving biedt kansen voor de realisatie van 
hoogwaardige plannen en aantrekkelijke gebieden. Ook 
biedt aandacht voor een gezonde leefomgeving meerwaar-
de voor andere opgaven.

Schone lucht 
Er is een directe relatie tussen de luchtkwaliteit en de 
gezondheid van Rotterdammers. Het college zet fors in op 
het verbeteren van de luchtkwaliteit. De achterblijvende 
gezondheid van Rotterdammers maakt dit nodig en het 
belang ervan wordt nog groter in een verdichtende stad. 
Het college heeft als target gesteld dat we in 2020 geen 
straten meer hebben waar de Europese normen voor NO2 
worden overschreden. Een ander doel is om de gemid-
delde luchtkwaliteit in vier jaar tijd in de gehele stad te 
verbeteren ten opzichte van 2017. 

Om deze doelen te bereiken, is nieuw beleid en een nieuw 
maatregelenpakket noodzakelijk. Dit is bovendien nodig 
omdat de milieuzone voor (personen)auto’s per 1 januari 
2020 wordt opgeheven.

 Wat: Koersnota Schone Lucht 2019 – 2022 
 Wanneer: Aangeboden aan de raad op  

  19-07-2019 
  Waar: Lees het document hier

 

Intensiever ruimtegebruik zal in de toekomst meer 
hinder, maar ook gezondheids- en veiligheidsrisico’s, 
voor Rotterdammers met zich meebrengen. 
Zo worden woningbouwplannen steeds vaker 
gerealiseerd op locaties dichtbij snel- en spoorwegen, 
en industrie- en bedrijventerreinen. Ook krijgen 
voormalige bedrijventerreinen steeds vaker een 
nieuwe functie als locatie voor woningbouw.

https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7830039/1/s19bb018529_2_29306_tds
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Geluid 
Een te hoge geluidsbelasting kan zowel in de woon-  
als werkomgeving tot gezondheidsproblemen leiden.

Rotterdam gaat de uitdaging aan. Met het Actieplan Geluid 
streven we naar een goede balans tussen rust en reu-
ring, en willen we de gevolgen van geluidhinder voor de 
gezondheid zoveel mogelijk beperken. Na het Actieplan 
Geluid wordt een Koersnota Geluid opgesteld. Deze gaat 
over een structurele aanpak van geluidsvraagstukken als 
gevolg van de groei en verdichting van de stad.

Rotterdam verwacht tot 2024 in totaal 22,7 hectare stil 
asfalt aan te leggen. Dit is voor een deel afhankelijk van 
het wegonderhoudsprogramma. Door meer dan 2.800 
gevels van woningen te saneren, zorgen we voor een forse 
vermindering van het aantal geluidbelaste gevels in 2020 
en 2021. Dit is deels afhankelijk van subsidieaanvragen bij 
het Rijk. 

 Wat: Actieplan Geluid 
 Wanneer: Conceptversie ter inzage  

aangeboden aan de commissie 
 

 Wat: Koersnota Geluid 
 Wanneer: 2020

 
Bodem 
Bodem en ondergrond spelen een belangrijke rol in de 
duurzaamheidsopgaven: de energietransitie, de vergroe-
ning van de stad, de wateropgave, het vergroten van de 
biodiversiteit, en het aanpakken van verontreiniging en 
voorkomen van gezondheidsschade. Daarom zorgen we 
ervoor dat de bodem de juiste kwaliteit heeft.

 � We stellen een aanpak op die zich richt op met lood 
verontreinigde locaties waar kinderen spelen.

 � We ontwikkelen beleid gericht op het gebruik van de 
ondergrond voor groen, voor energievoorzieningen als 
warmte- en koudeopslag (WKO) en geothermie, en ter 
voorkoming van wateroverlast.

 � We werken de Gebiedsgerichte Aanpak van verontrei-
nigde grond (en grondwater) in de haven verder uit. 

Vooruitlopend op de Rotterdamse Omgevingsvisie 
beschrijft de Koersnota Bodem hoe vanuit bodem en 
ondergrond een bijdrage wordt geleverd aan de integrale 
ontwikkeling van een compacte, aantrekkelijke, klimaatbe-
stendige, gezonde en groene stad.

 Wat: Koersnota Bodem 
 Wanneer: 2020

Omgevingsveiligheid 
Vooruitlopend op de Rotterdamse Omgevingsvisie be-
schrijft de Koersnota Omgevingsveiligheid hoe Rotterdam 
bewoners en bezoekers beschermt tegen de gevaren van 
het produceren, verwerken, overslaan en vervoeren van 
gevaarlijke stoffen.

 Wat: Koersnota Omgevingsveiligheid 
 Wanneer: 2020 

 
 

Uitgangspunt 5: 
We stellen kaders op en 

handhaven waar het moet

Plannen maken is mooi, maar het is ook zaak 
dat we deze plannen naleven. Met behulp 
van het jaarlijks door Rotterdam vast te stel-
len werkplan van de DCMR, sturen we op de 
vergunningverlening, monitoring en naleving. 
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8. We geven het  
 goede voorbeeld 

We zetten in op de lokale energietransitie. Zo willen 
we naar elektriciteit volledig uit zon en wind en zoveel 
mogelijk uit Rotterdam. We ondersteunen leveranciers 
bij het opzetten van lokale energieinitiatieven. 

We kopen producten met een zo klein mogelijke ‘foot-
print’. En kijken daarbij in toenemende mate naar de 
levenscycluskosten. 

De inkoop van de gemeente zorgt ook voor een hoop 
transportbewegingen. We geven het goede voorbeeld 
door ook hier in te zetten op Zero Emissie stadslo-
gistiek. Mooie voorbeelden zijn de aanbesteding van 
Doelgroepenvervoer en interne verhuizingen en verkie-
zingen. De gemeente werkt aan de verduurzaming van 
haar gebouwen. Zo hebben we samen met de leverancier 
gekozen voor het revitaliseren van bestaande bureaus 
in plaats het aanschaffen van nieuwe producten. Door 
lokale bewerking beperken we bovendien de CO

2
-uitstoot 

door vervoer. Daarnaast stimuleren we het gebruik van de 
flex-auto: elektrische auto’s die niet aan een organisatieon-
derdeel zijn toegewezen. 

De gemeente vervangt alle verlichting in de openbare 
ruimte door led-verlichting. Dit is uitgewerkt in de nota 
Onderhoud Kapitaalgoederen (hoofdstuk 5, circulair). Het 
cluster Maatschappelijke Ontwikkeling heeft bij de aanbe-
steding voor vervoer op maat de eis gesteld dat dit vervoer 
elektrisch moet zijn. 

Verduurzamen inkoop 
Inkoop is een belangrijk middel om de collegedoelstellin-
gen te realiseren, waaronder het stimuleren van het mkb 
en de regionale economie. Ook kan inkoop bijdragen aan 
de ambities op het vlak van social return en duurzaamheid.  

Dit doen we sinds 2015. De afdeling duurzaamheid  
adviseert -periodiek- gemeentelijke inkopers en contract-
beheerders waar we extra stappen kunnen zetten. 

De milieuaspecten van duurzaam inkopen zijn energie-
gebruik (CO

2
-uitstoot); watergebruik, afvalverwerking en 

-preventie; transport en mobiliteit; en geluid en bodem. 
Leveranciers worden verplicht om managementrapporta-
ges op te leveren over de sociale en milieuaspecten van 

Op alle terreinen van de gemeentelijke organisatie zetten 
we in op duurzaamheid. Als gemeente willen we namelijk 
het goede voorbeeld geven. Bij elk project, aanbesteding 
of  opgave denken we na over de duurzaamheidskansen. 
Dit vraagt een cultuur waarin iedere ambtenaar zich 
bewust is van zijn of  haar bijdrage aan de transitie. 
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hun leveringen en diensten. Specifieke voorbeelden van 
duurzaam inkopen door de gemeente: 

 � We eisen groene energie voor de laadpalen in de  
concessie van de gemeente.

 � We realiseren groen/blauwe schoolpleinen: een  
avontuurlijke plek in het groen met aandacht voor  
de opvang en afvoer van regenwater.

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid biedt het kader  
waarbinnen de gemeente Rotterdam gemeentelijke  
gelden doelmatig, rechtmatig en integer kan besteden  
en snel in kan spelen op maatschappelijke ontwikkelingen.  
Het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen  
2016 –2020 en het daarop gebaseerde Actieplan vormen 
het kader waarbinnen de gemeente werkt.  

 Wat: Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 
 Wanneer: Dit betreft een geactualiseerde versie  

  van het inkoop- en aanbestedingsbeleid van  
  1 april 2014, dat destijds door de raad is  
  vastgesteld 
  Waar: Lees het document hier

 
Aanbesteding leveren en uitzetten van  
minicontainers
Binnen de markt van minicontainers is het nog niet 
gebruikelijk om met hergebruikt materiaal te werken. 
In samenwerking met andere aanbestedende diensten 
en marktpartijen is gekeken naar de ontwikkeling van 
minicontainers van hergebruikt materiaal. In de aanbe-
steding is opgenomen dat wanneer een inschrijver een 
minicontainer van een hoger percentage hergebruikt 
kunststof  levert, hij daarvoor gewaardeerd wordt mid-
dels een fictieve korting. De winnende partij geeft aan 
de romp van 100% hergebruikt materiaal te kunnen le-
veren en het deksel van 50% hergebruikt materiaal. De 
minicontainers uit het vorige contract werden gemaakt 
van 100% nieuw materiaal en waren ook nog eens 
duurder. Over 4 jaar verwacht de gemeente Rotterdam 
ongeveer 1.000.000 kilogram hergebruikt materiaal no-
dig te hebben voor de minicontainers. Een flinke impuls 
voor de markt van hergebruikt kunststof. 

 
Aanbesteding asfalteringswerkzaamheden
We vervangen regelmatig ons asfalt om onze wegen 
in goede staat te houden. De productie van asfalt kost 
echter veel energie en grondstoffen. Bij een recent 
onderhoudsproject is daarom rekening gehouden met 
de milieukostenindicator (MKI). De winnende inschrijver 
gaat een asfaltsoort toepassen met gerecycled asfalt 
en een lage CO2 footprint. Een mooi voorbeeld waarbij 
ambities voor klimaat en circulair hand in hand gaan. 

Verduurzamen eigen vastgoed  
We verduurzamen ons eigen vastgoed: zo’n 3.000 objec-
ten in totaal. Panden die niet duurzaam zijn, voldoen in de 
toekomst niet meer om de stad van dienst te kunnen zijn. 
De portefeuille moet minimaal aan Europese en landelijke 
wet- en regelgeving voldoen, maar de ambitie van de ge-
meente reikt verder. Naast energiedoelstellingen heeft de 
gemeente ambities op het gebied van klimaatadaptatie (bij 
75 panden passen we klimaatadaptieve maatregelen toe) 
en circulair (we streven naar een halvering van het gebruik 
van primaire grondstoffen in onze eigen panden in 2030). 
Met het duurzaam maken van het gemeentelijk vastgoed 
kan je een voorbeeldfunctie voor de rest van de stad ver-
vullen. De komende periode bekijken we hoe we dit gaan 
doen, hoe we het betaalbaar houden met SMART doelstel-
lingen. Uitgangspunt is dat we tenminste die maatregelen 
nemen die zich binnen 15 jaar terugverdienen. Hiervoor 
gaan we per deelportefeuille een verduurzamingsstrategie 
in een routekaart vaststellen. Op die manier wordt de ver-
duurzaming structureel en kosteneffectief  ingezet. Enkele 
speerpunten:

 � In 2050 voldoet alle bestaande bouw aan de BENG-
eisen. Alle nieuwbouw maken we BENG (Bijna Energie 
Neutrale Gebouwen), zonder gasaansluitingen

 � We installeren daar waar mogelijk zonnepanelen op 
gemeentelijke daken, waar mogelijk in combinatie met 
groenblauwe functies.

 � We maken het scholen gemakkelijk om zoveel mogelijk 
met zonne-energie te voorzien in hun energiebehoefte.

 � Alle panden van het concern worden voorzien van 
digitale slimme meters, zodat we het energiegebruik 
dagelijks kunnen monitoren en waar nodig bijsturen. 
Acties die sowieso worden uitvoerd bij de panden van 
het concern zijn:

 � Alle armaturen worden voorzien van ledlampen.
 � We installeren aanwezigheidsmelders die de  

verlichting schakelen. 
 � De gebouwen worden voorzien van temperatuur- 

beheersing.

 � In het verlengde van het voorzieningenplan worden per 
vastgoedobject zogenaamde objectvisies opgesteld 
met deze objectvisies wordt een concrete uitwerking 
gegeven aan de verduurzamingsopgave van het ge-
meentelijk vastgoed.

 Wat: Routekaart verduurzamen gemeentelijk  
  vastgoed 

 Wanneer: 2020 

Uitgangspunt 3: 
We doen het al lerend en faciliteren innovatie

We hebben een living-lab ontwikkeld. Door in onze eigen gebouwen experimen-
ten uit te voeren, kunnen we leren en vervolgens opschalen. Wat we doen: 

 � We ontwikkelen een smart grid dat is opgebouwd uit zonnepanelen;  
windmolen(s); noodstroomvoorzieningen; energieopslag in accu’s en op 
termijn in waterstof; laadpalen voor lichte en zware voertuigen; waterstof- 
fabricage en een waterstoftappunt. 

 � We maken een onderzoeksomgeving voor tests met Thermische Energie  
uit Oppervlakte- en Afvalwater (TEO/TEA); warmte- en koudeopslag (WKO);  
restwarmte meldkamers; en het gebruik van grijs water in sanitaire 
spoelsystemen. 

 � In samenwerking met LIFE@ Urban Roofs wordt een dak van 3000 m2  
ingericht als experimentendak. Dit dak biedt ontwikkelaars een Research  
& Development omgeving. Als gemeente profiteren we hiervan, doordat  
we geschikte producten kunnen toepassen op gemeentelijke terreinen  
en gebouwen.

https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/manifest-mvi-actieplan-gemeente-rotterdam.pdf
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Adaptatie

Circulair

Nieuwe Economie

Energietransitie

Werklocaties

9. Economische kansen  
 door de opgaven heen 

De energietransitie en de circulaire economie bie-
den veel kansen voor nieuw ondernemerschap en 
extra werkgelegenheid. Voor het laten slagen van de 
energietransitie en de circulaire economie is ook een 
transitie van de economie zelf nodig. De Roadmap Next 
Economie (RNE) schetst een beeld van de regionale 
opgaven voor de komende decennia. Het biedt een 
richtlijn voor de toekomst aan de hand van vijf tran-
sitiepaden: Smart Digital Delta, Smart Energy Delta, 
Circulair Economy, Next Education en Next Society. 

De regio wil daarmee binnen Europa vooroplopen bij de 
transformatie naar een nieuwe economie, met een aantrek-
kelijk klimaat voor talenten, ondernemers en investeerders. 
Rotterdam heeft alles in huis om grote stappen te maken 
naar een circulaire en CO

2
-neutrale samenleving.
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9.1 Transities als kans  
 voor verbetering   
 concurrentiepositie
Rotterdam is uitstekend gepositioneerd om innovatieve be-
drijven aan te trekken. Gezien de opgave in Rotterdamse 
stad en haven, is er ruimte om innovatieve producten, 
diensten en concepten te ontwikkelen en op te schalen. 
Rotterdam is een internationale handelsstad en dat maakt 
het makkelijker om innovaties internationaal te verkopen. 
Hiervoor werken we hard aan een Innovatie-Ecosysteem 
dat het mogelijk maakt voor bedrijven om zich in Rotterdam 
te vestigen. Tot de componenten behoren onder meer 
oplei¬dingsinfrastructuur, aanjagen van onder¬nemer-
schap, gericht aantrekken van talent, onderzoek, test-
faciliteiten, ondersteuning van start-ups en scale-ups, 
beschikbaarheid van risicokapitaal, innovatiebevorderende 
regelgeving, geschikte ontmoetings- en werkplekken voor 
innovatieve ondernemers en hoogwaardige vraag naar 
innovatieve producten en diensten.

9.2 Transities als  
 banenmotor
Met het vestigen van nieuwe bedrijven en de innovaties 
van de bestaande bedrijven, leveren de transities banen 
op.

 
 

Uitgangspunt 3: 
We benutten koppelkansen

The Ocean Cleanup is een Nederlandse non-profit 
organisatie die technologie ontwikkelt om drijvend 
plastic uit de oceanen te verzamelen en te verwij-
deren. De eerste vijf  jaar was de start-up geves-
tigd in Delft. Sinds de zomer van 2018 is het team 
van zo’n tachtig medewerkers gehuisvest aan de 
Batavierenstraat in Rotterdam. Stichting De Verre 
Bergen stelt de kantoorruimte beschikbaar. 
 
Volgens oprichter en CEO Boyan Slat paste de 
keuze voor Rotterdam goed bij de omvang en de 
ambities van The Ocean Cleanup. Met de gedeel-
de focus op de wereldzeeën én de cultuur van 
niet praten maar doen, was Rotterdam de meest 
logische vestigingsplaats voor de groeiende orga-
nisatie.  
 
De komst van The Ocean Cleanup sluit naadloos 
aan bij de ambities van Rotterdam op het gebied 
van water, klimaatadaptatie en circulaire economie. 
Het plasticvrij maken van de wateren is daar een 
essentieel onderdeel van. 

 � De inzet op klimaatadaptatie heeft ook economische 
meerwaarde; in 2013 waren hier al 3.600 arbeids-
plaatsen in de regio aan verbonden (Rotterdamse 
Adaptatiestrategie, 2013). 

 � Het accommoderen van de circulaire economie is niet 
alleen een duurzaamheidsopgave, maar is ook van 
economisch belang. Bij de overgang naar circulaire 
economie kunnen in Nederland minstens 80.000 banen 
worden gecreëerd, waarvan duizenden in de MRDH 
(RNE, 2016). In een door Metabolic uitgevoerd onder-
zoek staat: “Eén veelbelovende conclusie die we uit ons 
onderzoek kunnen trekken is dat een meerderheid van 
de interventies een neutraal of  positief  effect heeft op 
de lokale werkgelegenheid. Dit is verrassend, aange-
zien veel circulaire activiteiten meer automatisering 
vergen.” Een verklaring hiervoor is dat een deel van de 
werkzaamheden die nu in het buitenland plaatsvindt 
weer terugvloeit naar lokale ondernemers. 

 � Ook voor de energietransitie is berekend dat er duizen-
den banen ontstaan door de aanleg en onderhoud van 
bijvoorbeeld zonnepanelen, windturbines en nieuwe 
leidingen. 

9.3 Digitale transitie 
De nieuwe economie gaat niet alleen over circulariteit en 
energietransities. Ook de digitale transitie is een belangrij-
ke motor voor nieuwe bedrijvigheid. Voorbeelden hiervan 
zijn:

 � Digitale grondstoffenpaspoorten voor de circulaire 
economie.

 � De digitale veiligheid is van groot belang bij bijvoor-
beeld de ontwikkelingen van de smart grids. De  
beschikbaarheid van hoogwaardige digitale infra- 
structuren is een randvoorwaarde om tot smart grids  
te komen.

 � Ook binnen de mobiliteit zit een enorme digitale  
component. Zelfrijdende auto’s gaan communiceren 
met slimme verkeerssystemen en hebben daarvoor 
hoogwaardige, snelle draadloze verbindingen nodig.

 � De afhankelijkheid van data en slimme algoritmes wordt 
in vrijwel elke bedrijfstak steeds groter. Digitale platfor-
men moete worden ontwikkeld omdat duurzaamheid 
alleen kan slagen met het uitwisselen van data over  
materialen, logistieke stromen en verwerkingsproces-
sen. De overheid moet daar toezicht op houden en 
heeft daarvoor ook steeds meer digitale kennis nodig.

9.4 Scholing en   
 ontwikkelen kennis 
Om de omslagen binnen de energietransitie en de  
circulaire economie te maken, is veel kennis en geschoold 

personeel nodig. Zo zijn er mensen nodig voor de het 
installeren van zonnepanelen, warmtepompen en energie- 
besparing. Netbeheerders kampen al met tekorten om 
alles op tijd aan te sluiten. Tot nu toe is de instroom  
van jongeren beperkt.

Vooral ervaren mannelijke, voltijdse krachten zijn actief  
(gemiddeld 45+). De groeisectoren van de energietransitie 
moeten aantrekkelijker worden gemaakt (cao, salarissen, 
vaste contracten en opleidingsbudgetten). Door slim  
samen te werken met het onderwijs en bedrijfsleven kan  
de Rotterdamse werkgelegenheid een flinke impuls krijgen. 
Binnen het leer-werkakkoord geven we hier vorm aan. 
Meer informatie daarover is te vinden op:  
010duurzamestad.nl. 

 

NIEUWE ECONOMIE 
 
De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) omvat  
23 gemeenten met samen circa 2,3 miljoen inwoners. 
Sinds 1 januari 2015 hebben deze gemeenten de krachten 
gebundeld. De MRDH is al een sterke Europese regio, 
maar wil nog beter presteren. Het uitgangspunt voor de 
economische koers voor de komende jaren is de transitie 
naar een digitale, duurzame, circulaire én inclusieve 
economie met een aantrekkelijk klimaat voor talenten, 
ondernemers en investeerders. Dit hebben de gemeenten 
samen vastgelegd in de Roadmap Next Economy (RNE), 
die door het college wordt gehanteerd als de leidraad voor 
het economisch beleid. 

De koers gericht op de nieuwe economie gaan we uitwer-
ken in een integraal werkprogramma nieuwe economie: 
hierin staat hoe we ambities van de RNE in deelprogram-
ma’s en projecten vormgeven. Hoe vertalen we de tran-
sities naar de diverse onderdelen van de economie van 
Rotterdam? Wat vraagt dat van de gemeente en van de 
partners in de stad? Hierin krijgen de haven en het mkb 
ook een plek. 

 Wat: Roadmap Next Economy 
 Wanneer: Vastgesteld in november 2016  

  Waar: Lees het document hier

 Wat: Integraal werkprogramma Economie 
 Wanneer: Eind 2019  

  Waar: Lees de aankondiging van het  
  document hier

 Wat: Uitvoeringsprogramma Werklocaties 
 Wanneer: Eind 2019

https://www.010duurzamestad.nl/nieuws/leerwerkakkoord/
https://www.iqheadquarter.nl/rne/wp-content/uploads/sites/12/2017/04/Roadmap-Next-Economy-Nederlandse-versie.pdf
https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7815227/1/s19bb018687_4_47392_tds
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Omgevingswet
Een belangrijke koepel is de Omgevingswet. De Omge-
vingswet is een toekomstige Nederlandse wet die een 
verregaande vereenvoudiging van het stelsel van wetge-
ving voor de ontwikkeling en het beheer van de leefomge-
ving beoogt, door tientallen wetten en honderden regels 
te bundelen in één nieuwe wet. Uiteraard gebruiken we de 
instrumenten van de Omgevingswet voor het integreren 
van de verschillende ruimtelijke opgaven. Ook alle duur-
zaamheidsambities moeten landen in de Omgevingsvisie.

Resilience strategie
Sinds 2016 heeft Rotterdam als eerste stad in Nederland 
een resilience strategie; een belangrijk document voor het 
Duurzaamheidskompas. Resilience staat voor veerkracht en 
weerbaarheid. Beide eigenschappen zijn steeds belang-
rijker in deze tijd van veranderingen. Om te zorgen dat de 
stad in de toekomst veerkrachtig blijft, houden wij rekening 
met de kansen en risico’s van nieuwe ontwikkelingen. 
Duurzaamheid en resilience versterken elkaar, omdat de 
duurzaamheidsthema’s bijdragen aan een veerkrachtige 
stad. Tegelijkertijd is het relevant om resilience als randvoor-
waarde mee te nemen in bijvoorbeeld de energietransitie.

Duurzaam wonen (Woonvisie, prestatie-
afspraken en woningbouwakkoord  
2018 – 2021)
De Woonvisie verwoordt de ambities om van Rotterdam een 
aantrekkelijke woonstad te maken voor iedereen. Differentiatie 
van de woningvoorraad en kwaliteit van de woningen 
staan bij de groeiende vraag naar woningen centraal. 
Verduurzaming van de woningvoorraad is een kerndoel van 
de Woonvisie. Gemeente en corporaties leggen in de presta-
tieafspraken vast hoe corporaties per jaar bijdragen aan de 
doelen uit de Woonvisie. Voor energie bestaan de verduurza-
mingsdoelen uit een verbetering van de corporatievoorraad 
op de energie-index naar <1,4 in 2025 en het aansluiten 
van woningen op alternatieve warmtebronnen voor aardgas. 
Naast energetische verbetering vragen we corporaties om 
bij te dragen aan vergroening van de stad, klimaatadaptieve 
maatregelen en circulariteit. Het woningbouwakkoord 2018-
2021 van gemeente, marktpartijen en woningcorporaties 
zorgt voor veel energie voor de start van de bouw van 18.000 
nieuwe woningen in de stad. Hierbij wordt ingezet op goed 
bouwen: duurzame, toekomstbestendige woningen van goe-
de kwaliteit en in de juiste prijsklassen, aardgasvrij, klimaat-
adaptief  en zoveel mogelijk circulair.

Duurzame buitenruimte  
(Visie Openbare Ruimte 2019 – 2029)
Een groene duurzame stad, ruim baan voor fiets en  
voetganger en een buitenruimte van en voor iedereen.  
Dat zijn de drie doelen die we voor de buitenruimte voor 

10.  Beleid met raakvlak 
duurzaamheid

ogen hebben. In de visie openbare ruimte 2019 – 2029 
hebben de beleidsdoelstellingen op gebied van klimaat, 
duurzaamheid, circulariteit, gezondheid, mobiliteitstransitie 
een duidelijke plek. Allemaal gericht op het bijdragen aan 
een aantrekkelijke, gezonde stad met een sterke economie.

Energietransitie voor iedereen haalbaar 
Rotterdam zet in op een betaalbare en haalbare energie-
transitie voor iedereen. Met maatregelen streven we ernaar 
dat alle Rotterdammers, ook met minder inkomen, profiteren 
van deze transitie. Onder andere door bewoners die het niet 
kunnen betalen, financieel te ondersteunen, extra banen 
te creëren en woningen en de sociale cohesie in de wijk te 
verbeteren. In maart 2019 is er een deltaplan tegen schul-
den gelanceerd met de titel ‘RESET Rotterdam’. Het biedt 
Rotterdammers met schulden perspectief  op een schul-
denvrije toekomst. Onderdeel daarvan is onder meer een 
perspectieffonds, vroege signalering en een stadsmarinier 
Schulden. In april 2019 is het beleidskader ‘Uit de knoop’ 
vastgesteld met onze visie op en aanpak van armoede. De 
energietransitie en de duurzaamheidsambities worden hierin 
als een belangrijke ontwikkeling benoemd.

Banen in de energietransitie 
(Leerwerkakkoord)
Zonder aanvullende inspanningen, wordt een gebrek aan 
voldoende en goed opgeleide vakkrachten voor de ener-
gietransitie verwacht. Om die reden is er met partners een 
Leerwerkakkoord Energietransitie gesloten. Daarin zijn op 
drie sporen maatregelen afgesproken om meer vakkrach-
ten op te leiden: 

 � van school naar werk (gericht op studiekeuze en 
curricula)

 � van werk naar werk (omscholing van werkende 
vakkrachten)

 � aan het werk (mensen in de bijstand begeleiden  
naar werk in de energietransitie) 

De ambitie is om ook circulariteit een plek te geven in  
alle leerwerkakkoorden. 

Duurzame haven (Rotterdam-Moerdijk 2050)
‘In drie stappen naar een duurzaam energiecluster’ is 
het eindrapport van de regiotafel industrie Rotterdam-
Moerdijk, waarin bedrijven, overheden en andere betrok-
ken partijen gezamenlijk een aanpak onderschrijven om  
de CO

2
-uitstoot van het haven-industrieel complex terug  

te brengen. Dit gebeurt in drie grof  afgebakende stappen. 
Ten eerste efficiency, ontwikkeling van infrastructuur en  
afvang van CO

2
. Ten tweede verduurzaming van het ener-

giegebruik door de industrie en ten derde vernieuwing  
van het grondstoffen- en brandstoffensysteem.

Duurzaamheidsopgave voor winkels,  
kantoren en bedrijventerreinen 
Ook winkels, kantoren en bedrijfspanden moeten aardgas-
vrij zijn in 2050, zowel voor verwarming alsook voor de pro-
ductieprocessen. Bij het verduurzamen van werklocaties 
(winkels, kantoren en bedrijventerreinen) is veel resultaat 
te boeken. De verduurzamingsopgave verschilt per type 
werklocaties - kantoren, bedrijfsruimten en winkels -  
vanwege de verschillende soorten vastgoed. 

Bedrijventerreinen, kantoren en winkels kunnen bijdragen 
door: 

 � Duurzame energieopwekking: bijvoorbeeld met zonne-
panelen op het dak.

 � Energiebesparende maatregelen: per 1 januari 2023 
moet elk kantoor groter dan 100 m2 minimaal energie- 
label C hebben. Naar schatting heeft ongeveer een  
derde van de gebouwen label C of  beter, wat in 
Rotterdam neerkomt op ongeveer 1.000.000 m2  
kantooroppervlak. Dit is de nul-situatie per eind 2018. 
Wij streven naar een verdubbeling eind 2022. 

 � Duurzame mobiliteit: duurzaam persoons- en goederen-
vervoer kan worden gestimuleerd door in te zetten op 
ov- en fietsbereikbaarheid en door elektrisch vervoer te 
creëren. 

 � Milieu: vanaf  1 juli 2019 is er een informatieplicht voor 
maakbedrijven in het kader van de wet Milieubeheer.

 � Klimaatadaptatie: door bijvoorbeeld meer groen in de 
openbare ruimte aan te leggen en groene daken te 
creëren, worden terreinen en panden bestendig tegen 
extreme droogte en hittegolven. Door daarnaast de 
focus te verleggen van afwatering naar opvang van  
regenwater op daken en hergebruik in het pand,  
kunnen de effecten van extreme regenval worden  
afgezwakt. Ook kunnen bedrijven zich weerbaarder  
maken tegen overstromingen, bijvoorbeeld door  
cruciale apparatuur of  software niet op laaggelegen 
locaties (kelders) te plaatsen. 

Hieronder staan de geldende kaders die de gemeente 
heeft opgesteld. Daarin worden de economische en 
duurzaamheidsambities verder uitgewerkt. Komende 
tijd wordt gewerkt aan een vertaalslag ervan naar 
uitvoeringsplannen. 

 Wat: Nota Kantoren en Nota Bedrijfsruimte 
 Wanneer: Aangeboden aan de raad op  

  18-06-2019  
  Waar: Lees het document hier

 Wat: Detailhandelsnota 
 Wanneer: Vastgesteld in juli 2017  

  Waar: Lees het document hier 

 Wat: Uitvoeringsprogramma Werklocaties 
 Wanneer: Eind 2019 

https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7734463/1/s19bb015095_5_42222_tds
https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/detailhandelsnota/
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