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Green Deal Rotterdam Climate Initiative
Betrokken partijen
Rotterdam Climate Initiative/Gemeente Rotterdam, DCMR (milieudienst).
Rijksoverheid: ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie,
ministerie van Infrastructuur & Milieu en ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties.

Initiatief
Zeven projecten die bijdragen aan halvering van de CO2-uitstoot in 2025 en versterking van de
Rotterdamse economie:
-- Duurzame stedelijke mobiliteit;
-- Uitwisseling industriële restenergie (stoompijp);
-- Rotterdam Biopoort;
-- Groene gebouwen;
-- Wind op Maasvlakte 2;
-- Energiebesparing MKB;
-- Duurzaam Heijplaat (wijk in Rotterdam).

Resultaten
--------

Mobiliteit: 1.000 elektrische voertuigen en oplaadpunten per 2014, 25% van gemeentelijk wagenpark is
elektrisch of hybride;
Restenergie: aanleg van een stoomleiding die in 2013 circa 20.000 ton CO2 bespaart, uitzicht op
400.000 ton besparing in 2017;
Biopoort: aantrekken investeringen voor biomassaverwerking, oprichten handelsbeurs, voorbereiden
op- en overslagfaciliteiten;
Groene gebouwen: energieprestatiecontracten voor eigen maatschappelijk vastgoed, uitzicht op
toepassing in commerciële kantoorpanden;
Wind: 100 MW op de zeewering van maasvlakte 2 in 2014;
MKB: toetsing van 2.000 bedrijven op hun energieprestatie door milieudienst Rotterdam, training van
andere milieudiensten;
Heijplaat: klimaatneutrale wijk.

Hulp Rijksoverheid
---

---

----

Mobiliteit: Rotterdam is focusgebied voor nationale aanpak Elektrisch Rijden. Intentie tot wegnemen
knelpunten in regelgeving, nationale afstemming, kennisverspreiding.
Restenergie: bereidheid tot financiële bijdrage. Meewerken aan ontwerp van stimulerend kader voor
energie-efficiency, onderzoeken mogelijke garantstelling, zoeken naar mogelijkheden voor toepassing
van restwarmte in de gebouwde omgeving;
Biopoort: meewerken aan pilotprojecten, in kaart brengen van handelsbarrières, ontwikkelen van
stimulerend kader en ondersteuning van businesscases;
Groene Gebouwen: bijdragen aan organisatie van kennis en capaciteit om de aanpak ook elders toe te
passen. Zoeken naar financiële prikkels voor gebouweigenaren in kader van Plan van Aanpak
Energiebesparing Gebouwde Omgeving van Binnenlandse Zaken);
Wind: samen met Havenbedrijf een selectieprocedure ontwerpen en randvoorwaarden opstellen voor
een veilige exploitatie van windmolens op de zeewering;
MKB: bereidheid tot financiële ondersteuning voor training van milieudiensten, samen met DCMR
bezien waar regelgeving kan worden vereenvoudigd;
Heijplaat: actief meedenken en helpen zoeken naar mogelijkheden en oplossingen om zoveel mogelijk
bewoners te betrekken bij een klimaatneutrale wijk.
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