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Samenvatting 

Rotterdam heeft eind 2019 een Klimaatakkoord met vele tientallen maatregelen en deals opge-

steld. In 2020 zijn aanvullende deals bepaald, maatregelen opgepakt en sommige al bestaande 

deals uit 2019 bijgesteld. Bijvoorbeeld in omvang gewijzigd of nader uitgewerkt en concreter 

geworden. Er zijn 24 nieuwe, doorrekenbare (met aantoonbaar effect op de CO2-uitstoot) maat-

regelen en deals ontvangen. Ook zijn er inmiddels twee maatregelen volledig gerealiseerd, tien 

gewijzigd en drie geschrapt.  

 

Het doel, de collegetarget, is ongewijzigd: “De stijging van de CO2-uitstoot wordt in deze colle-

geperiode omgebogen naar een dalende trend, die leidt tot 49% CO2-reductie in 2030, geme-

ten ten opzichte van het jaar 1990.”  

 

De indeling en aanpak zijn gelijk gebleven. De vijf Klimaattafels (Haven & Industrie, Gebouwde 

omgeving, Mobiliteit, Schone energie en Consumptie) hebben deals aangeleverd en vanuit de 

gemeentelijke organisatie is het pakket maatregelen geactualiseerd.  

Ook is het CO2-effect voor dezelfde zichtjaren (2021, 2025 en 2030) en de status van de maat-

regelen (mate van ‘zekerheid’) opnieuw per deal en maatregel bepaald. De beoordeling volgt 

de systematiek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voor het landelijk Klimaatak-

koord.  
 
Het effect van de Rotterdamse Klimaataanpak (RKA) voor de collegetarget is als volgt.  

- De maatregelen van de verschillende thema’s zorgen in 2021 (het laatste volle jaar van 
deze collegeperiode) voor een daling van de huidige uitstoot met 120 kton CO2. Daar-
van is 25 kton al in 2019 gerealiseerd (deels het gevolg van het huidige EU- en lande-
lijk beleid voor mobiliteit dat doorwerkt voor Rotterdam, deels door de lokale aanpak 
zoals de renovatie van woningen door woningcorporaties). De resterende (bijna) 100 
kton is in 2020 (moet nog uit cijfers blijken) of wordt in 2021 geëffectueerd. 

- Om het doel voor 2030 te halen mag de uitstoot dan nog maximaal 11,8 Mton CO2 be-
dragen. Dat betekent dat een reductie nodig is van 16,5 Mton ten opzichte van de hui-
dige uitstoot (28,3 Mton in 2019). Het verwachte effect van alle RKA-maatregelen is 9,0 
Mton. Het verschil tussen opgave en verwacht effect is de restopgave (‘gap’) voor 
2030; deze is 7,5 Mton.  

 
Met het huidige RKA wordt het doel voor 2030 dus niet bereikt. De gap van 7,5 Mton is boven-
dien groter dan de berekende 4,0 Mton uit de rapportage van vorig jaar. Dat komt met name 
door de volgende twee zaken: 

1. De totale CO2-uitstoot in Rotterdam is in 2019 weliswaar afgenomen (-0,9 Mton tov uit-
stoot in 2018), vooral door een flinke daling van de uitstoot van de kolencentrales (-3,3 
Mton). Maar bij de overige sectoren was er dus een stijging van 2,4 Mton. De daling 
van de uitstoot van de kolencentrales in 2030 heeft echter geen effect op de restopga-
ve. Immers, het effect van de (maatregel) sluiting kolencentrales in 2030 wordt daar-
door ook 3,3 Mton kleiner want het effect van deze maatregel is gelijk aan de actuele 
uitstoot van deze centrales. De 2,4 Mton stijging bij de overige sectoren werkt wel door 
voor de restopgave omdat daar maar voor een beperkt deel maatregelen tegenover 
staan. 

2. Het totale effect van de maatregelen bij de industrie is fors kleiner (-1,0 Mton) gewor-
den doordat uit de MER-stukken van Porthos inmiddels duidelijk is geworden dat de 
opslagcapaciteit voor CCS beperkt is tot, 15 jaar lang, de opslag van 2,5 Mton per jaar. 
Deze wordt volledig benut door de vier klanten die de samenwerkingsovereenkomst 
hebben getekend. Vorig jaar leek er, op basis van de destijds beschikbare informatie, 
meer opslagcapaciteit te zijn die kon worden ingevuld door H-vision. Dat is niet meer 
het geval. Andere, concrete reductiemogelijkheden zijn voor H-vision op dit moment 
niet beschikbaar.  

 
De toename van hernieuwbare energie (wind en zon) leidt in 2030 aanvullend tot een verme-
den uitstoot van 225 kton CO2. 
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De maatregelen leiden in 2021 tot een daling van de uitstoot van 0,1 Mton CO2. In 2025 groeit 
de reductie tot 3,1 Mton, in 2030 is die toegenomen tot 9,0 Mton. Om de minimaal vereiste 
reductie van 16,5 Mton in 2030 te realiseren is het nodig dat alle geplande en beoordeelde 
maatregelen ook daadwerkelijk en tijdig uitgevoerd worden. Dat is nu voor veel maatregelen 
nog niet ‘zeker’, maar ‘verwacht’ of ‘beoogd’, bijvoorbeeld omdat de financiering nog niet rond 
is of besluitvorming over een maatregel nog niet heeft plaatsgevonden. 
 
Het effect van de RKA-maatregelen is ook voor de luchtkwaliteit bepaald.  
Het RKA leidt in 2030 tot een reductie van de uitstoot van 3.300 ton NOx (totaal 2018: 16.100 
ton) en 60 ton (totaal 2018: 1.400 ton) fijnstof. In de stad zal de NO2-concentratie door de auto-
nome verschoning van voertuigen (EU-beleid) al dalen. De lokale RKA-maatregelen zorgen, 
langs drukke wegen, voor een extra daling van 2 µg/m

3
. Dat is een verbetering van zo’n 7%. 

Voor de fijnstofconcentratie is het effect van de lokale RKA-maatregelen kleiner, namelijk 0,2 
µg/m

3
. Al met al betreft het een significante daling die vooral het gevolg is van de RKA-

maatregelen voor het wegverkeer en in mindere mate door het gasvrij maken van de wijken. 
Het effect van maatregelen bij de industrie zal op leefniveau beperkt zijn, doordat de uitstoot 
veelal op hoogte (schoorstenen) plaatsvindt. 
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1 Inleiding 

1.1 Rotterdamse Klimaataanpak 

1.1.1 Ambitie 

Het collegedoel
1
 vormt het vertrekpunt voor de Rotterdamse Klimaataanpak (RKA): “De stijging 

van de CO2-uitstoot wordt in deze collegeperiode omgebogen naar een dalende trend die leidt 

tot 49% CO2-reductie in 2030, gemeten ten opzichte van het jaar 1990.” Het betreft hier de 

scope 1-emissies (zie §1.1.4).  

1.1.2 Klimaattafels  

Voor het opstellen van het RKA zijn in 2019 ‘tafels’ ingericht voor de volgende vijf thema’s: 

Haven & Industrie, Gebouwde omgeving, Mobiliteit, Schone energie en Consumptie. Per thema 

hebben experts van de gemeente Rotterdam in samenspraak met de tafels maatregelen en 

deals aangedragen. Een thema omvat de inbreng van zowel de tafel (private partijen) als van 

de gemeente. De tafels zijn vooral met nieuwe plannen en initiatieven (deals) gekomen; de 

experts hebben hoofdzakelijk de huidige en geplande gemeentelijke aanpak (beleid) en maat-

regelen ingebracht. Deze gezamenlijke inzet wordt als het resultaat per thema gezien.  

1.1.3 Zichtjaren 

Voor het RKA zijn de volgende jaartallen relevant: 

- 1990: de reductiedoelstelling voor 2030 is gerelateerd aan de situatie in referentiejaar 

1990.  

- 2017: de uitstoot in 2017 wordt als nulpunt beschouwd voor het collegedoel dat betrek-

king heeft op de ombuiging die in de huidige collegeperiode moet plaatsvinden.  

- 2019: de (voorlopige) uitstoot in 2019 is benut voor het bepalen van de opgave voor 

het RKA in relatie tot het doel in 2030. 

- 2021: dit is het laatste volle jaar van deze collegeperiode en daarmee het jaar waarin 

de ombuiging van de uitstoot ten opzichte van 2017 moet hebben plaatsgevonden.  

- 2025: dit jaar is toegevoegd om een beeld te krijgen van de te verwachten trend van de 

huidige situatie tot aan de verwachte uitstoot in 2030 door de reductie van het RKA. 

Vanuit het oogpunt van klimaatverandering (‘klimaatbudget’) is het gewenst dat de af-

name zo spoedig mogelijk plaatsvindt.  

- 2030: het jaar waarin de 49% CO2-reductie ten opzichte van 1990 bereikt moet zijn. 

1.1.4 GHG-scopes  

De Rotterdamse doelstelling voor 2030 heeft, net als het nationale doel, alleen betrekking op 

scope 1 van het internationaal gehanteerde Greenhouse gas (GHG) protocol
2
. Doordat alleen 

scope 1-emissies meetellen, wordt dubbeltelling van reducties voorkomen.  

Het GHG omvat 3 scopes: 

- Scope 1 betreft de ‘directe’ uitstoot van CO2 dat wil zeggen alle uitstoot die door ver-

branding van fossiele brandstoffen bij de industrie, door voertuigen of in gebouwen 

plaatsvindt. Als dit binnen de gemeentegrenzen van Rotterdam plaatsvindt worden de 

emissies aan Rotterdam toegekend. N.B. Conform het landelijk Klimaatakkoord zijn de 

internationale scheepvaart en de luchtvaart niet meegenomen. 

- Scope 2 omvat de ‘indirecte’ uitstoot van CO2 door het gebruik van elektriciteit, stoom, 

warmte en koude. Dat gebruik wordt dan vertaald naar de uitstoot die nodig was om 

bijvoorbeeld die elektriciteit of warmte te produceren, ongeacht waar dat gebeurde (dat 

kan in Rotterdam zijn, maar ook elders). 

                                                      
1
 https://www.rotterdam.nl/nieuws/begroting2019/Collegetargets_Met-nieuwe-energie-bouwen-

aan-de-stad-van-morgen.pdf  
2
 https://ghgprotocol.org/  
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- Scope 3 emissies zijn de zogenaamde keteneffecten. Deze omvatten alle emissies die 

vrijkomen bij productie, transport en gebruik van goederen bij activiteiten door perso-

nen of organisaties.  

 

Wijzigingen in scope 2- en 3-emissies zijn net zo relevant voor klimaatverandering als scope 1-

reducties maar dragen niet bij aan het Rotterdamse CO2-doel voor 2030. Energietransitie zorgt 

vaak voor een verschuiving van de emissies van de ene scope naar de andere, vaak van sco-

pe 1 naar scope 2. De reductie vindt plaats door het gebruik van duurzame energie. 

 

Bij de beoordeling van het CO2-effect van een maatregel komt het er in algemene zin op neer 

dat bepaald wordt hoeveel en welke fossiele brandstof wanneer vermeden wordt. Dat bepaalt, 

rekening houdend met de internationaal gehanteerde rekenregels, de CO2-reductie. 

 

Het RKA omvat ook maatregelen die niet alleen effect voor scope 1 hebben, maar ook voor 

scope 2 of 3. Denk aan effecten die de gemeentegrens overschrijden en keteneffecten (scope 

3). Dat speelt voor de thema’s Consumptie, Mobiliteit en Haven & Industrie. Scope 2 is voor de 

tafel Schone energie relevant. 

 

 
Figuur 1. De drie scopes van het Greenhouse gas protocol.  

1.1.5 Overige broeikasgassen 

De Rotterdamse doelstelling is verwoord in termen van CO2-emissiereductie. De overige broei-

kasgassen worden dus buiten beschouwing gelaten. De uitstoot van deze overige broeikas-

gassen vindt vooral bij de land- en tuinbouw plaats en is voor Rotterdam weinig relevant. Het 

aandeel overige broeikasgassen in Rotterdam wordt, omgerekend in CO2-equivalenten, ge-

schat op ca. 1-2%. 

1.1.6 Relatie met landelijk Klimaatakkoord 

De door Rotterdam gekozen aanpak vertoont veel overeenkomsten met de landelijke aanpak 

van het Klimaatakkoord. Dat betreft onder meer de doelstelling voor 2030 en de beperking tot 

scope 1-effecten. Voor de beoordeling van de maatregelen is ook nadrukkelijk gezocht naar de 

door het PBL gehanteerde benadering. Zie §1.2.2. Het wijkt wel af waar het bijvoorbeeld de 

bepaling betreft van effecten in scope 2 voor de (vermeden) emissies van elektriciteitsverbruik.  
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Ook de landelijk gekozen vorm en organisatie via Klimaattafels is door Rotterdam overgeno-

men.  

 

Voor de maatregelen geldt dat landelijk vooral beleidsmaatregelen beoordeeld zijn, terwijl het 

bij Rotterdam vaak om plannen en projecten gaat. Er is echter wel degelijk enige overlap in en 

doorwerking van de maatregelen, vooral bij Mobiliteit. Voor Industrie geldt dat de rapportage
3
 

die voor het landelijke traject is opgesteld, ook voor het RKA is ingebracht. Overigens is dit 

rapport door het PBL niet afzonderlijk beoordeeld. 

Tenslotte zijn ook in Rotterdam de internationale sectoren, zeescheepvaart en luchtvaart, bui-

ten beschouwing gelaten.  

1.2 Beoordeling effect van maatregelen 

1.2.1 Doel rapportage 

Rotterdam heeft de DCMR gevraagd om de maatregelen van de Rotterdamse Klimaataanpak 

(RKA) te beoordelen op het CO2-effect. Daarbij gaat het om de omvang voor de verschillende 

zichtjaren (§1.1.3), rekening houdend met de verschillende scopes (§1.1.4) en de mate van 

‘zekerheid’ dat het effect gerealiseerd wordt (zie §1.2.2). De kosten van de maatregelen zijn 

niet meegenomen; maatregelen zijn niet op kosteneffectiviteit beoordeeld. 

1.2.2 Status van maatregelen 

Vanuit de thema’s zijn zo’n 70 maatregelen benoemd. Sommige daarvan zijn al gestart, andere 

zijn voorzien over vijf tot tien jaar. Het verwachte effect hangt daarom af van de omvang en 

verwachte impact van een maatregel, maar ook van de mate van (on)zekerheid of deze uitge-

voerd gaat worden.  

Maatregelen zijn daarom ingedeeld in vier categorieën: ‘zeker’, ‘verwacht’, ‘beoogd’ en ‘onvol-

doende concreet’. Deze categorisering is vergelijkbaar met de landelijke beoordeling door het 

PBL (met de categorieën ‘vastgesteld/voorgenomen’, ‘concreet’, ‘geagendeerd’, en ‘onvol-

doende concreet’)
4
.  

De genoemde categorieën geven aan in welke fase een maatregel zit en daarmee ook hoe 

‘hard’ het geschatte CO2-effect is. 

- Zeker: De maatregel is al gestart of gaat zeker starten. Er is al een besluit over de 

maatregel genomen, de financiering is geregeld en/of de maatregel is wettelijk ver-

plicht. 

- Verwacht: Er is overeenstemming over de maatregel, maar het definitieve besluit over 

de uitvoering van de maatregel is nog niet genomen.  

- Beoogd: Er zijn plannen voor de maatregel, de uitvoering is op hoofdlijnen bekend, een 

schatting van het verwachte effect is gemaakt, maar partijen zijn het nog niet volledig 

eens over de exacte invulling ervan. Ook de financiering moet nog geregeld worden.  

- Onvoldoende concreet: Voor deze maatregelen is nog veel onduidelijk. Soms is wel 

door de tafel een geschat CO2-effect benoemd maar is niet duidelijk waar dat op geba-

seerd is. Hiervan is het effect (vooralsnog) op ‘nul’ gesteld.  

  

1.2.3 Onzekerheden in berekening 

In de berekening van het effect zitten onzekerheden die voortkomen uit de inschattingen en 

aannames. De huidige coronapandemie versterkt die onzekerheid: het zal geleid hebben tot 

een daling van de CO2-uitstoot in 2020 (de omvang daarvan wordt in de loop van 2021 be-

paald) en ook doorwerken in de uitstoot van 2021. Hoe een mogelijk economisch herstel de 

komende jaren de uitstoot en de uitvoering van maatregelen gaat beïnvloeden is nu nog ondui-

delijk.  

                                                      
3
 In drie stappen naar een duurzaam industriecluster Rotterdam-Moerdijk in 2050. Juli, 2018.  

4
 https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2019-effecten-ontwerp-

klimaatakkoord_3619_1.pdf 
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Deze onzekerheden hebben invloed op de bandbreedte van de grootte van het effect maar ook 

op de periode waarin het effect zich manifesteert. Om het resultaat (in 2030) overzichtelijk te 

houden is de middenwaarde van die bandbreedtes aangehouden.  

Ook het basispad (welke uitstoot is er in 2030 bij ongewijzigd beleid en zonder maatregelen?) 

bevat onzekerheid. Zie hoofdstuk 2. De onzekerheid bij het bepalen van het effect van het to-

taal van de maatregelen in 2030 wordt geschat op +/- 10-15%. De in de tabellen weergegeven  

berekende en geschatte effecten van individuele maatregelen zijn daarom in de teksten ‘ver-

taald’ naar afgeronde hoeveelheden kilotonnen of megatonnen CO2.  

1.2.4 Verantwoording berekeningen 

Bij de berekeningen is het uitgangspunt dat de uitkomsten transparant en herleidbaar zijn. Bij 

het doorrekenen van de maatregelen naar een effect in de toekomst is het noodzakelijk dat 

gebruik wordt gemaakt van aannames. De aannames en berekeningen zijn (per thema) gedo-

cumenteerd. De berekeningen zijn per maatregel en per thema uitgevoerd en beschikbaar en 

in bijlage II weergegeven.  

1.3 CO2-uitstoot en luchtkwaliteit 

De Klimaatthema’s (met thema’s wordt in het vervolg de som van de tafel én de thema's be-

doeld, zie §1.1.2) hebben maatregelen aangeleverd. Die klimaatmaatregelen gaan over het 

terugdringen van de uitstoot van CO2. Luchtvervuiling, door bijvoorbeeld de uitstoot van fijnstof 

of NOx, ontstaat veelal bij dezelfde processen die ook CO2-uitstoot veroorzaken: het verbran-

den van fossiele brandstof. Voor veel klimaatmaatregelen zal dan ook gelden dat ze de uitstoot 

van luchtvervuiling verminderen. Als er minder brandstof wordt gebruikt zal er meestal sprake 

zijn van een win-win situatie. Dit gaat overigens niet altijd op, zoals bij bijstook met biomassa. 

In §3.7 staat het effect van het RKA voor de emissies naar de lucht en de luchtkwaliteit be-

schreven. 

1.4 Opzet rapportage 

Deze rapportage beschrijft het verwachte CO2-effect van alle maatregelen uit het RKA. Hoofd-

stuk 2 geeft het totaal overzicht voor de verschillende zichtjaren. Hoofdstuk 3 geeft een uitwer-

king per thema met daarbij: 

- een omschrijving van de thema’s, 

- een indicatie voor de opgave in 2030, 

- een toelichting op de maatregelen, 

- de belangrijkste verschillen met de situatie een jaar geleden, bij de start van het Kli-

maatakkoord, 

- het berekende effect van de maatregelen voor de verschillende zichtjaren, 

- een schatting van het effect voor de luchtkwaliteit  

Bijlage I geeft de uitstoot in 2017, 2018 en 2019 weer. Bijlage II bevat alle beoordeelde maat-

regelen, het berekende CO2-effect en een toelichting op de beoordeling.  

1.5 Verantwoording 

Deze rapportage is opgesteld met medewerking van verschillende personen van de DCMR. 

Dat zijn Sef van den Elshout, Barend van Engelenburg (tot 1 december 2020), Roger Hakke, 

Koldo Verheij en Saskia Willers. Ondersteuning voor de beoordeling van de maatregelen en 

commentaar op een conceptversie van deze rapportage is geleverd door Wouter Wetzels van 

TNO
5
.   

                                                      
5
 TNO heeft ook ondersteuning geleverd voor de analyse van de effecten van het landelijk Kli-

maatakkoord door het PBL.  
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2 Totaal effect van maatregelen 

2.1 Referentiesituatie 

2.1.1 Situatie 1990 

Het Rotterdamse klimaatdoel voor 2030 is gerelateerd aan de situatie in basisjaar 1990. Dit 

geldt overigens ook voor de landelijke en Europese klimaatdoelen. De uitstoot in 1990 voor de 

verschillende sectoren is vastgelegd in de Nulmeting RCI
6
, zie Tabel 1. Naast de zeescheep-

vaart en luchtvaart, zie § 1.1.6, blijft in het RKA ook de sector Landbouw buiten beschouwing. 

De uitstoot is daardoor 2% lager dan in de Nulmeting RCI is bepaald.  

 
Tabel 1. CO2-uitstoot per sector in 1990 [kton] 

Uitstoot per sector  1990  
(alle sectoren) 

1990  
(sectoren RKA) 

Gebouwde omgeving 1.088 1.088 

Verkeer en vervoer 1.617 1.166 

Industrie 13.146 13.146 

Energiesector 7.800 7.800 

Landbouw 50 0 

Totale CO2-uitstoot Rotterdam 23.700 23.200 

 

2.1.2 Huidige situatie (2017, 2019) 

Het basisjaar voor de collegedoelen (zie ook §1.1.1) is het jaar 2017. Om de opgave voor het 

Klimaatakkoord te bepalen is het nodig om de huidige uitstoot af te zetten tegen het doel voor 

2030. Daartoe moet de (voorlopige) uitstoot in 2019 gehanteerd worden zodat het effect van al 

in 2019 gerealiseerde veranderingen (ten opzichte van 2017) in de uitstoot en verwachte CO2-

reducties van maatregelen gescheiden kunnen worden
7
. Waar nodig zullen daarom 2019-

cijfers vermeld worden.  

 
Tabel 2. CO2-uitstoot per sector in 2017 en 2019 [kton] 

Uitstoot per sector  2017  
(sectoren RKA) 

2019 
(sectoren RKA) 

Gebouwde omgeving 878 873 

Verkeer en vervoer 1.391 1.400 

Industrie 13.619 14.922 

Energiesector 15.289 11.115 

Landbouw 0 0 

Totale CO2-uitstoot Rotterdam 31.177 28.311 

 

2.1.3 Basispad 2030 

Voor de verschillende thema’s is het basispad bepaald.  

Omdat het bepalen van een betrouwbaar basispad tamelijk complex is, zijn daarvoor geen 

aparte berekeningen uitgevoerd. Per thema is bekeken welke informatie daarover beschikbaar 

en bruikbaar is. Uiteindelijk is geconcludeerd dat geen bruikbare cijfers voorhanden zijn en de 

                                                      
6
 Nulmeting RCI, DCMR, 2008.  

7
 Voor het bepalen van de opgave tot het doel in 2030 is het nodig de meest recente cijfers uit 

de monitoring te hanteren, uitgaande van de sectoren uit het RKA (dus exclusief luchtvaart, 
zeevaart en landbouw). 
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CO2-cijfers voor het basispad (autonome ontwikkeling) 2030 gelijk zijn aan die van de huidige 

(2019) situatie. Dat heeft wel als directe consequentie dat fluctuaties in de huidige uitstoot, 

voorlopig vooral bepaald door autonome ontwikkelingen, invloed zullen hebben op de reste-

rende opgave (gap) voor 2030.  

- Gebouwde omgeving. In het rapport ‘Nieuwe energie voor Rotterdam’
8
 is een basispad 

voor 2030 opgenomen. Dat is met veel onzekerheden omgeven en daarom niet over-

genomen. Daarom is het uitgangspunt geweest dat de uitstoot in het basispad onge-

wijzigd blijft.  

- Mobiliteit. Mobiliteit betreft vooral het wegverkeer. Vorig jaar werd nog een groeicijfer 

van 12% gehanteerd, nu is door de coronapandemie de verwachting niet meer duide-

lijk. In 2020 werd duidelijk dat, met name door het thuiswerken, het aantal voertuigen 

op de weg sterk gewijzigd is. Mogelijk ontstaat daar ook een structureel effect door
9
. 

Daarom wordt nu niet meer van groei uitgegaan, zolang geen nieuwe scenario’s be-

kend zijn. Om ook het effect van de reductie door EU-beleid, zie §3.3.3, te bepalen, zijn 

ook de CO2-emissiefactoren onveranderd verondersteld.  

- Haven & Industrie. In het 3-stappen rapport (zie §1.1.6) is een basispad benoemd op 

basis van de verwachtingen over veranderingen bij de industrie die tamelijk onzeker 

zijn. Een voorbeeld hiervan is: “in 2030 zullen er nog maar twee raffinaderijen in het 

HIC zijn”. Maar hoe zeker is dat, en welke twee blijven dan? Daarom zijn deze ver-

wachtingen niet overgenomen en wordt vooralsnog aangenomen dat de uitstoot bij on-

gewijzigd beleid gelijk blijft. Het effect van maatregelen is dan dus op een, ten opzichte 

van de huidige (2019) emissie, ongewijzigde uitstoot in 2030 gebaseerd.  

- Consumptie. Het betreft hier scope 3-effecten en dus is de bepaling van een basispad 

niet van toepassing.  

- Schone energie. Voor hernieuwbare energie (scope 2) is dit niet van toepassing. De 

(fossiele) energiesector valt hier ook onder; hiervoor is ook een ongewijzigde uitstoot 

verondersteld ten opzichte van 2019 (het verbod op het gebruik van kolen voor elektri-

citeitsopwekking in 2030 is als ‘zekere’ maatregel opgenomen).  

2.2 Huidige collegeperiode 

2.2.1 Doel en opgave 

De algehele opgave voor de huidige collegeperiode is verwoord in het collegedoel (zie ook 
§1.1.1): “De stijging van de CO2-uitstoot wordt in deze collegeperiode omgebogen naar een 

dalende trend.” Daarom is voor 2021, als laatste volledige jaar van de huidige collegeperiode, 

de verwachte uitstoot bepaald op basis van de maatregelen in het RKA.  

2.2.2 Effect maatregelen  

De maatregelen van de verschillende thema’s zorgen voor een daling van de uitstoot van (bij-

na) 100 kton CO2 in 2021. Deze betreffen vooral ‘zekere’ maatregelen afkomstig van de tafel 

Haven & Industrie (25 kton reductie), Mobiliteit (61 kton reductie) en Gebouwde omgeving (8 

kton reductie).  

Dit cijfer (opgeteld 94 kton) is lager dan vorig jaar (170 kton). Dat komt doordat 

- Het effect van maatregelen voor 2019 inmiddels gerealiseerd is. Dit heeft tot een 25 

kton lagere uitstoot in 2019 geleid (al is het over het algemeen lastig dat om uit moni-

toringcijfers te destilleren, behalve bij specifieke maatregelen),.  

- De maatregel met het grootste verwachte effect voor 2021 (circular steam project, 70 

kton reductie) is vertraagd en pas eind 2021 operationeel. NB. Heerema walstroom (15 

kton) is er juist bij gekomen.  

 

Een (tijdelijke) afname van hernieuwbare energieproductie leidt tot een toename (zie toelichting 

bij §3.5) van de uitstoot van 21 kton CO2. Dit betreft scope 2-emissies. 

                                                      
8
 https://drift.eur.nl/nl/publicatie-rapport-nieuwe-energie-voor-rotterdam/   

9
 https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/waarom-corona-ons-mobiliteitsgedrag-

fundamenteel-kan-veranderen/  
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2.2.3 Toetsing aan doel 

De verwachte uitstoot in 2021 zal veel lager zijn dan in 2017. In 2018 is al een afname van 2,0 

Mton gerealiseerd, met name door de sluiting van de voormalige Uniper kolencentrale op 1 juli 

2017 (deze had in 2017 nog een uitstoot van 2,7 Mton). In 2019 vond een verdere daling met 

0,9 Mton plaats. Het effect van de RKA-maatregelen voor deze collegeperiode zorgt voor een 

extra daling met 0,1 Mton. Een langdurige storing in één van de twee kolencentrales en het 

effect van de coronapandemie zal in 2020 tot een verdere daling zorgen
10

 en waarschijnlijk ook 

nog in 2021 doorwerken.  

2.3 Doeljaar 2030 

2.3.1 Doel en opgave 

Voor 2030 geldt de reductiedoelstelling: de uitstoot is 49% lager dan in 1990. Deze doelstelling 

geldt (alleen) voor de totale uitstoot, scope 1, binnen de gemeentegrenzen. De opgave voor 

het Klimaatakkoord kan dan bepaald worden door de huidige (2019) uitstoot, 28.311 kton, af te 

zetten tegen het doel voor 2030, dus 11.832 kton (49% minder dan 23.200 kton). De opgave is 

dan 16.479 kton. Het verwachte effect van alle RKA-maatregelen is 8.957 kton. Het verschil 

hiertussen is de restopgave; deze is dan 7.520 kton. Afgerond 7,5 Mton.  

De restopgave van 7,5 Mton is groter dan de berekende 4,0 Mton uit de rapportage van vorig 
jaar. Dat is vooral het gevolg van de volgende twee zaken: 

1. De totale CO2-uitstoot in Rotterdam is in 2019 met -0,9 Mton afgenomen ten opzichte 
van 2018. Dat is het resultaat van enerzijds een daling van de uitstoot van de kolen-
centrales met -3,3 Mton en anderzijds een stijging van 2,4 Mton bij de overige sectoren 
(vooral bij de WKK’s met +1,2 Mton en bij de raffinaderijen met +0,9 Mton). De daling 
bij de kolencentrales zorgt er voor dat het effect van de sluiting in 2030 ook 3,3 Mton 
kleiner wordt (het effect van de maatregel is gelijk aan de actuele uitstoot van die cen-
trales) en heeft daardoor geen effect op de restopgave. De toename van 2,4 Mton bij 
de andere sectoren wordt echter maar voor een beperkt deel gecompenseerd door 
maatregelen van de betreffende sectoren (WKK en raffinaderijen). Per saldo is de rest-
opgave, dus de afstand tot het doel in 2030, daarom 2,4 Mton groter geworden.  

2. Het totale effect van de maatregelen is met 1,0 Mton afgenomen. De CCS opslagcapa-
citeit bij Porthos blijkt beperkt te zijn tot, 15 jaar lang, 2,5 Mton per jaar. Deze wordt vol-
ledig benut door de vier klanten die de samenwerkingsovereenkomst hebben gete-
kend. Vorig jaar leek er, op basis van de destijds beschikbare informatie, meer opslag-
capaciteit te zijn die kon worden ingevuld door H-vision. Dat is niet meer het geval. An-
dere, concrete reductiemogelijkheden zijn voor H-vision op dit moment niet beschik-
baar.  

 
Tabel 3. CO2-uitstoot, doel en opgave [kton] 

Sector 1990 2017 2019 2030 

     doel basispad opgave 

Gebouwde omgeving 1.088 878 873    

Mobiliteit 1.166 1.391 1.400    

Haven & Industrie 13.146 13.619 14.922    

Energiesector 7.800 15.289 11.115    

Totaal 23.200 31.177 28.311 11.832 28.311 16.479 

 

                                                      
10

 https://www.dcmr.nl/publicaties/co2-monitor-rotterdam-trend-2010-2019.html  
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Let wel: de sectoren landbouw, zeescheepvaart en luchtvaart vormen geen onderdeel van het 

RKA (zie §2.1.1) en zijn daarom niet in deze tabel meegenomen. De cijfers zijn daardoor lager 

(grofweg 0,6 Mton) dan de totaalcijfers uit de jaarlijkse Rotterdamse CO2-monitor. 

2.3.2 Effect maatregelen 

Het totale effect van de maatregelen in 2030 is 9,0 Mton CO2-reductie (zie Figuur 2 en Tabel 

4). In 2021 is dat 0,1 Mton, in 2025 is de reductie 3,1 Mton en dus wordt het grootste deel van 

de reductie in de periode 2025-2030 gerealiseerd. Een aanzienlijk deel van de totale reductie, 

namelijk 4,8 Mton, is het gevolg van de sluiting van de twee kolencentrales op de Maasvlakte 

in 2030 (strikt genomen: verbod op het verbranden van kolen in die centrales). Overigens is dat 

een stuk minder dan vorig jaar, door de ‘autonome’ afname van de uitstoot van de kolencentra-

les tussen 2018 (toen nog 8,1 Mton) en 2019. Van de resterende reductiemaatregelen heeft 

het grootste deel de status ‘beoogd’.  

 
Figuur 2. Effect van de Rotterdams klimaataanpak op de CO2-uitstoot van Rotterdam. De categorie 
‘gerealiseerd’ heeft betrekking op de CO2-reductie die sinds referentiejaar 2017 is gerealiseerd. 
Dat betreft hoofdzakelijk autonome veranderingen, zoals die betrekking hebben op de elektrici-
teitsmarkt waar een verschuiving van de elektriciteitsproductie van kolen- naar gascentrales heeft 
plaatsgevonden met de bijbehorende, lagere CO2-uitstoot. Een klein deel, 25 kton in 2019, betreft 
het effect van het RKA (zie §2.2). 

Tabel 4. CO2-reductie per maatregel categorie [kton] 

Status maatregel 2021 2025 2030 

Zeker 72 243 5.113 

Verwacht 15 340 370 

Beoogd 7 2.521 3.474 

Eindtotaal 94 3.104 8.957 

 

Per thema is het effect van de maatregelen als volgt.  

 
Tabel 5. CO2-reductie per thema [kton] 
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Thema 2021 2025 2030 

Gebouwde omgeving 8 78 174 

Mobiliteit 61 287 428 

Haven en Industrie 25 2.739 3.589 

Energiesector - - 4.767 

Totaal 94 3.104 8.957 

2.4 Toetsing aan doel 

Als het geschatte effect van de maatregelen uit het RKA wordt afgezet tegen de doelen ont-

staat het volgende beeld: 

- Ombuiging trend collegeperiode. Dit doel zal gehaald worden. In 2019 is al een afname 

van 2,9 Mton gerealiseerd ten opzichte van de uitstoot in 2017. In 2021 zal er nog 0,1 

Mton reductie plaatsvinden door RKA-maatregelen. Daarnaast zal de CO2-uitstoot in 

2020, en mogelijk ook in 2021,  beduidend lager zijn dan in 2019 door een langdurige 

storing in één van de kolencentrales en door de coronapandemie. 

- 49% reductie in 2030 ten opzichte van uitstoot in 1990. Dit doel wordt met het huidige 

pakket maatregelen niet gehaald. Van de minimaal vereiste opgave van 16,5 Mton re-

ductie wordt 9,0 Mton gerealiseerd als alle beoogde en verwachte maatregelen tijdig 

en volledig uitgevoerd worden.  

 

Bij uitvoering van het huidige pakket maatregelen zal naar verwachting 9,0 Mton CO2-reductie 

gerealiseerd worden. Dat is 54% van de opgave. Dat veronderstelt dan wel dat alle maatrege-

len die nu als ‘beoogd’ of ‘verwacht’ zijn aangemerkt, ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. 

Daarnaast moeten ze ook op tijd uitgevoerd worden; veel maatregelen zijn in de periode 2025-

2030 gepland. De vermeden CO2-uitstoot door energie uit wind en zon is in 2030 225 kton. 

2.5 Restopgave 

De restopgave is de nog extra te reduceren CO2-uitstoot om het doel voor 2030 te halen. Deze 
kan bepaald worden door het totaal effect van het RKA te relateren aan de opgave voor 2030 
en bedraagt 7,5 Mton. Zie §1.2.2 en §2.2.3. De vraag is hoe deze restopgave ingevuld kan 
worden. Er van uitgaande dat de landbouw, zeescheepvaart en luchtvaart buiten beschouwing 
blijven, zijn daarvoor de volgende twee categorieën te onderscheiden: 
 
a. Het verder uitwerken en uitvoeren van door de tafels/thema’s aangeleverde maatregelen 

en deals die vooralsnog als ‘onvoldoende concreet’ zijn beoordeeld en waaraan daarom 
nog geen reductie is toegekend.  

b. Het bepalen van maatregelen voor onderwerpen (subsectoren) waar nog geen of nauwe-
lijks maatregelen voor bepaald zijn. Voor een indicatie van de potentie, zie Bijlage I. 

 
In Tabel 6 wordt de potentie van bovengenoemde aanvullende maatregelen per thema kwalita-
tief samengevat, waarbij ‘+’ een potentieel effect < 100 kton aan geeft,’++’ 100-500 kton en 
‘+++’ een potentieel effect van > 500 kton betekent. 
 
Tabel 6. Potentie aanvullende maatregelen voor restopgave 

Thema a. potentie 
‘onvoldoende concreet’ (voor-

beeld) 

b. potentie van nog niet ingevulde 
onderwerpen (voorbeeld) 

Gebouwde omgeving + (duurzame bedrijventerreinen)  

Mobiliteit  ++ (binnenvaart) 

Haven & Industrie +++ (elektroboilers)  

Schone energie ++ (zon PV) +++ (WKK) 
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Consumptie ++ (geen vleesconsumptie) onbekend 
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3 Effect per thema 

3.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk biedt per thema een beschrijving van de verschillende sectoren die het omvat, de 

belangrijkste wijzigingen ten opzichte van vorig jaar (zowel de gewijzigde bestaande maatrege-

len als de nieuwe maatregelen), de opgave en het berekende effect van die maatregelen. Een 

overzichtstabel per thema en een toelichting op de beoordeling van de maatregelen is te vin-

den in bijlage II, 

 

Rotterdam heeft een 49%-reductiedoel voor 2030 voor de totale uitstoot. Om een indicatie voor 

de opgave per thema te geven is dit doel ook per thema berekend. Daartoe is de verwachte 

uitstoot in 2030 gehanteerd. Per thema is deze, zie §2.1.3, gelijk aan die in 2019, de meest 

recente, bekende (voorlopige) uitstoot. De doelen per thema betreffen dus geen officiële doel-

stellingen, maar geven de mogelijkheid om het effect van de maatregelen (RKA) af te zetten 

tegen een indicatie van de opgave (uitstoot in 2019 minus doel voor 2030). 

3.2 Gebouwde omgeving 

3.2.1 Omschrijving 

De sector Gebouwde omgeving omvat woningen en utiliteitsbouw. Utiliteitsbouw bestaat uit 

panden die meestal geen woonfunctie hebben zoals bedrijfspanden, kantoren, ziekenhuizen, 

scholen, en universiteiten; de enige uitzondering zijn de verzorgingshuizen. Woningen worden 

onderscheiden naar bezit: huur- (grotendeels in bezit van woningcorporaties) en koopwoningen 

(in eigendom van bewoners).  

3.2.2 Doel en opgave 

Tabel 7. Uitstoot en opgave Gebouwde omgeving [kton CO2] 

 Jaar 1990 

 

2017 

emissie 

2019 

 

2030 

emissiereductie 

     ‘doel’ opgave 

Gebouwde omgeving 1.088 878 873 555 318 

 
Situatie 1990 

In 1990 was de uitstoot 1.088 kton CO2. Dit cijfer wijkt iets af van de eerdergenoemde Nulme-

ting RCI, omdat de indeling naar sectoren sindsdien enigszins gewijzigd is.  

 
Huidige situatie (2017 en 2019) 

In 2017 is de uitstoot afgenomen tot 878 kton; in 2019 is deze uitstoot nauwelijks gewijzigd.  

 
Doel en opgave 2030 

Het (fictieve) doel voor 2030, zie §2.3.1, is een maximale uitstoot van 555 kton CO2. Ten op-

zichte van de uitstoot in 2019 is dus een reductie van 318 kton nodig.  

3.2.3 Maatregelen 

Het thema Gebouwde omgeving had bij start van het RKA al de volgende maatregelen (voor 

toelichting, zie bijlage I).  
 

- Gebiedsaanpak voor het ‘aardgasvrij’ maken van woningen 
- Renovatie van woningen door woningcorporaties 
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3.2.4 Belangrijkste wijzigingen 

Er zijn enkele wijzigingen in de bestaande maatregelen.  
- Er zijn in totaal zo’n 1.400 woningen (900 huur en 500 koop) bijgekomen door een deal 

van Vastgoedbedrijf Heimstaden.  
Ook zijn er meerdere nieuwe maatregelen: 

- Gemeentelijk vastgoed, aansluiting op warmtenet. Het gaat om een bepekt aantal ge-
bouwen. 

- Koopwoningen van gas af. Het betreft een kleine 2.000 woningen.  
- Aanvullend gemeentelijk beleid woningen. Onder meer met de inzet van energiecoa-

ches en kookgaspilots. 
- Aanvullend gemeentelijk beleid bedrijven. Het betreft de doorwerking van Rijksbeleid 

voor met name verduurzaming kantoorgebouwen (‘label C-verplichting’) en de Informa-
tieplicht voor het mkb (nemen van zogenaamde ‘erkende maatregelen’) en de overstap 
van de horeca naar koken op inductieplaten. 

3.2.5 Effect maatregelen 

Tabel 8. Effect maatregelen Gebouwde omgeving [kton CO2-reductie] 

Status maatregel Jaar 

 2021 2025 2030 

Zeker 6 24 42 

Verwacht 2 14 16 

Beoogd - 40 115 

Totaal 8 78 174 

 
Huidige collegeperiode 

In 2021 wordt de geplande renovatie en een deel van het doel voor het aardgasvrij maken van 

de woningen gerealiseerd. Het effect van deze activiteiten is 8 kton reductie van de CO2-

emissies.  

 
2025 en 2030 

In deze periode worden naast de resultaten van de renovatie ook de resultaten van de ge-

biedsaanpak zichtbaar. Deze maatregelen leiden in 2025 tot 78 kton en in 2030 tot 174 kton 

CO2-reductie. 

3.2.6 Restopgave 

De opgave, zie §3.2.2, bedraagt 318 kton, de maatregelen leveren 174 kton op, dus is er voor 
2030 een restopgave om 144 kton CO2 extra te reduceren. De resterende uitstoot voor de ge-
bouwde omgeving in 2030 is dan 555+144 = 699 kton.  

3.3 Mobiliteit 

3.3.1 Omschrijving 

Deze sector omvat vooral het wegverkeer binnen de gemeentegrenzen van Rotterdam. Daar-

naast omvat dit thema ook enkele onderdelen die vooral haven-gerelateerd zijn, waarbij aan-

pak vanuit het thema Haven en industrie meer voor de hand ligt maar die conform de landelijke 

aanpak bij het thema Mobiliteit zijn ondergebracht. Het betreft:  

- de mobiele werktuigen, zoals kranen, vorkheftrucks  e.d. bij op- en overslag, maar ook 

werktuigen voor de bouw.,  

- het railtransport (dit gaat om de diesellocs in de haven; het elektrisch railverkeer valt onder 

scope 2), en 

- de binnenvaart. 

 

De zeescheepvaart en luchtvaart vallen buiten de scope van het Rotterdamse Klimaatakkoord, 

zoals die landelijk ook buiten het Klimaatakkoord zijn gehouden.  
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3.3.2 Doel en opgave 

Tabel 9. Uitstoot en opgave Mobiliteit [kton CO2] 

 Jaar 1990 2017 2019 2030 

     ‘doel’ opgave 

Mobiliteit 1.166 1.391 1.400 595 905 

 
Situatie 1990 

In 1990 was de uitstoot door mobiliteit 1.166 kton CO2 (exclusief zeescheepvaart en lucht-

vaart). Zie Tabel 9. Hiervan betrof 894 kton de uitstoot van het wegverkeer, 168 kton door mo-

biele werktuigen en 4 kton door railverkeer (diesellocs in de haven). Het grootste deel (geschat 

op 70 %) van de uitstoot door mobiele werktuigen is afkomstig van op- en overslagbedrijven in 

de haven. Daarnaast nog (geschat) 100 kton door de binnenvaart.  

 
Huidige situatie (2017 en 2019)  

In 2017 bedroeg de uitstoot door wegverkeer 1.039 kton, door mobiele werktuigen 228 kton en 

door binnenvaart 117 kton. Voor wegverkeer is onderscheid te maken naar personenverkeer 

(632 kton) en vracht (407 kton). De uitstoot voor het thema mobiliteit in 2017 is 1.391 kton, in 

2019 is deze licht toegenomen tot 1.400 kton.  

 
Doel en opgave 2030 

Het (fictieve) doel, zie §2.3.1, voor 2030 is een maximale uitstoot van 595 kton CO2. Ten op-

zichte van de uitstoot in 2019 van 1.400 kton is de opgave een reductie van 905 kton.  

3.3.3 Maatregelen 

Het thema Mobiliteit had bij start van het RKA al de volgende maatregelen (voor toelichting, zie 

bijlage I). 

- EU-beleid: o.a. bronbeleid wegverkeer en inzet van biobrandstoffen. 

- Nationaal beleid (Klimaatakkoord): o.a. stimuleren verkoop van elektrische voertuigen.  

- Lokale aanpak: o.a. laadinfrastructuur, schone watertaxi en ZE zone goederenvervoer. 

3.3.4 Belangrijkste wijzigingen 

De bestaande maatregelen zijn grotendeels ongewijzigd gebleven, maar het verwachte effect 

van de voor de reductie meest relevante maatregel, de ZE zone goederenvervoer, is aanmer-

kelijk kleiner geworden. De nieuwe berekening gaat uit van een specifieker en kleiner gebied 

(onder meer is het gebied rond de Waalhaven er nu van uitgesloten), van nauwkeuriger tellin-

gen middels cameraregistraties en van een logistieke gedragsanalyse per sector (“hoe reage-

ren vervoerders van goederen op deze ZE zone”). Het verwacht effect is een reductie van 80 

kton.  

Er zijn enkele nieuwe maatregelen: 

- Verduurzaming mobiele werktuigen. Het betreft de doorwerking van een landelijke af-

spraak in het KA (zie de KEV 2020
11

). Het betreft de bouwgerelateerde werktuigen.  

- Verduurzaming waterbus: tot 2030 betreft het de overstap naar hybride brandstof bij dit 

regionale vervoersmiddel.  

 

3.3.5 Effect maatregelen 

Tabel 10. Effect maatregelen Mobiliteit [kton CO2-reductie] 

Status maatregel Jaar 

 2021 2025 2030 

Zeker 40 134 232 

Verwacht 14 126 141 

Beoogd 7 27 55 

                                                      
11

 https://www.pbl.nl/publicaties/klimaat-en-energieverkenning-2020  
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Totaal 61 287 428 

 

Huidige collegeperiode 

De door het thema Mobiliteit aangeleverde maatregelen leiden in 2021 tot een CO2-reductie 

van 61 kton.  

 
2025 en 2030 

Als de doelstelling van 49% reductie voor Mobiliteit wordt gehanteerd mag de uitstoot in 2030 

nog maximaal 595 kton zijn. Met het pakket maatregelen dat is doorgerekend ontstaat een 

reductie van 287 kton in 2025. In 2030 is deze toegenomen tot 428 kton.  
 

3.3.6 Restopgave 

De opgave, zie §3.3.2, bedraagt 905 kton, de maatregelen leveren 428 kton op, dus resteert 
voor 2030 een opgave om 477 kton CO2 extra te reduceren. Er zou dan voor Mobiliteit in 2030 
een uitstoot van 595+477 = 1072 kton resteren.  

3.4 Haven & Industrie 

3.4.1 Omschrijving 

Het thema Haven & Industrie omvat bedrijfsmatige activiteiten in de Rotterdamse haven. Het 

gaat bij dit thema vooral om de chemie en de raffinaderijen. Daarnaast ook de afvalwerking en 

de overige industrie. Ook voorzieningen voor walstroom voor (zee)schepen zijn ingedeeld bij 

dit thema. Het transport in en rond de haven valt onder het thema Mobiliteit; de zeescheepvaart 

valt buiten de scope van het RKA. De energiesector valt onder het thema Schone energie. 

3.4.2 Doel en opgave 

Tabel 11. Uitstoot en opgave Haven & Industrie [kton CO2] 

Jaar 1990 2017 2019 2030 

     ‘doel’ opgave 

Haven & Industrie 13.146 13.619 14.922 6.705 8.217 

 
Situatie 1990 

De CO2-uitstoot door de industrie was in 1990 13.146 kton. De grootste bijdragen kwamen van 

de raffinaderijen (8.700 kton) en de chemie (3.900 kton). De overige bronnen zijn de afvalver-

werkingsbedrijven (236 kton) en de overige industrie (311 kton). 

 
Huidige situatie (2017 en 2019)  

In 2017 bedroeg de uitstoot door de industrie 13.619 kton, waarvan 8.998 kton door de raffina-

derijen en door chemie 3.370 kton. In 2019 was de totale uitstoot 14.922 kton, waarvan 9.876 

kton van de raffinaderijen en 3.722 kton door de chemie.  

 
Doel en opgave 2030 

Het (fictieve) doel, zie §2.3.1, voor 2030 is een uitstoot van maximaal 6.705 kton CO2. Ten 

opzichte van de uitstoot in 2019 is de opgave om 8.217 kton te reduceren. 

3.4.3 Maatregelen RKA 2019 

Het thema Haven en Industrie had bij start van het RKA al de volgende maatregelen (voor toe-

lichting, zie bijlage II).  

- Waterstof: elektrolyser BP/Nouryon 

- Waterstof: H-Vision  

- CCUS: Porthos 

- CCUS: OCAP 

- Stoomuitwisseling: stoompijp Botlek 
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- Elektrificatie: elektroboilers & elektromotoren 

- Elektrificatie: warmtepompen 

- Grondstoffentransitie: Waste to Chemicals 

- Efficiëntie: Circular Steam Project 

3.4.4 Belangrijkste wijzigingen RKA update 2020 

Het verwachte effect van een aantal van deze maatregelen is gewijzigd en soms is de status of 
de planning gewijzigd (zie bijlage II).  
De afbakening, fasering en samenhang van Porthos en H-Vision is inmiddels verder uitgewerkt 
en dit heeft gevolgen voor het CO2-effect. 

- Porthos/CCS. Er is een MER ingediend door Porthos en daarmee zijn veel details in-
gevuld. Het streven van Porthos is om medio 2024 operationeel te zijn. Porthos wordt, 
in tegenstelling tot eerdere plannen, volledig als afvangsysteem ingericht (dus CCS en 
niet als CCUS) en er is voorlopig geen koppeling voorzien met OCAP. Het totale op-
slagsysteem is gedimensioneerd om gedurende 15 jaar een hoeveelheid van gemid-
deld 2,5 Mton (2.500 kton) per jaar op te kunnen slaan, dus in totaal 37,5 Mton. Vier 
klanten (Air Liquide, Air Products, Exxonmobil en Shell) hebben inmiddels een samen-
werkingsovereenkomst getekend en zullen naar verwachting de volledige capaciteit 
van Porthos gaan benutten. Met een 10% penalty voor de benodigde energetische in-
zet om de afvang en opslag te realiseren, is de verwachte reductie 2.250 kton.  
Let wel, de eerste fase van Porthos gaat uit van een opslagcapaciteit van 37,5 Mton. 
De begrenzing wordt bepaald door de reservoirs die nu zijn gekozen voor CO2-opslag 
en dat zijn de P18 reservoirs in de Noordzee. Het is mogelijk om op termijn de opslag-
capaciteit uit te breiden, zowel in jaarlijkse opslagcapaciteit als het aantal jaren dat CO2 
kan worden opgeslagen

12
. Hiertoe zijn dan meerdere reservoirs nodig die op grotere 

afstand onder de Noordzee zijn gelegen en waarvan de geschiktheid en beschikbaar-
heid niet in detail is onderzocht. Bij de infrastructuur op land (omvang leidingen en 
vermogen compressorstations) wordt rekening gehouden met uitbreiding op termijn. 
We duiden deze plannen verder aan met “Porthos-2”.Er zijn nog geen contracten met 
potentiële klanten voor Porthos-2 opgesteld. 

- H-vision. De plannen voor H-Vision zijn inmiddels verder uitgewerkt waarmee duidelijk 
is geworden dat de koppeling met de kolencentrales niet meer aan de orde is. Ook is 
een nieuwe voorkeurslocatie bekend: niet meer op de Maasvlakte naast de kolencen-
trales, maar nabij Shell in Pernis. Bij de vorige (eind 2019) doorrekening van het effect 
was nog sprake van één grote waterstoffabriek; inmiddels is gekozen voor twee fabrie-
ken van elk 750 MW waarvan er volgens de plannen één zal worden gerealiseerd vóór 
2030. Voor de opslag van CO2 is voor H-Vision in de eerste fase van Porthos geen 
ruimte meer, maar mogelijk wel bij Porthos-2. In potentie is met H-Vision een extra re-
ductie van 900 kton (eigen opgave H-vision) mogelijk, maar is nog onvoldoende duide-
lijk of dat gerealiseerd gaat worden. Daarom is het verwacht CO2-effect dat aan H-
vision is toegekend vooralsnog 0 (nul). De tweede waterstoffabriek is gepland na 2030 
en valt daarmee buiten de scope van dit rapport.  

 
Er zijn ook enkele nieuwe maatregelen: 

- Elektrolyser Shell. Deze is qua vermogen vergelijkbaar met die van BP/Nouryon en de 
aanvraag voor de vergunning is inmiddels ingediend. Het vermogen is 200 MW; de 
toegekende CO2-reductie is 200 kton. 

- Walstroom Heerema. Deze maakt een dieselgenerator overbodig voor schepen die 
daar aan de kade liggen. De toegekende reductie is 15 kton.  

- elektrolyser Multiphly Neste. Met een vermogen van 2,6 MW wordt een reductie van 4 
kton toegekend. Het betreft een demonstratieproject. 

- Voor de walstroom visie, elektrolyser van AVR en Tronox (5 MW) en project Hy trucks 
is de informatie nog onvoldoende concreet of is het project nog in de studiefase. Aan 
deze maatregelen is daarom, vooralsnog, geen CO2-reductie toegekend.  
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 Blz 9 e.v. “deelrapport opslag diepe ondergrond, MER Porthos – CO2 transport en opslag” , 
Royal Haskoning DHV d.d. 1 september 2020 
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3.4.5 Effect maatregelen 

Tabel 12. Effect maatregelen Haven & Industrie [kton CO2-reductie] 

Status maatregel Jaar 

 2021 2025 2030 

Zeker 25 85 85 

Verwacht 0 200 200 

Beoogd 0 2.454 3.304 

Totaal 25 2.739 3.589 

 
 

Huidige collegeperiode 

Het Circular steam project zal in Q4 van 2021 gereed zijn en in 2021 tot een reductie van 10 

kton leiden; walstroom bij Heerema levert 15 kton reductie op. De overige maatregelen leveren 

nog geen reductie op.  

 
2025 en 2030 

In 2025 wordt verwacht dat de aanvullende maatregelen (uitbreiding stoompijp en industriële 

warmtepompen) tot een reductie (scope 1) van CO2 leiden. Ook CCS en de elektrolyser van 

Shell zullen volgens de plannen in 2025 operationeel zijn. In 2025 zal de reductie toegenomen 

zijn tot 2,7 Mton. In 2030 zullen ook de overige maatregelen in uitvoering zijn en tot een totale 

reductie leiden van 3,6 Mton.  

Restopgave 

De opgave, zie §3.4.2, bedraagt 8.217 kton.  
De maatregelen leiden bij uitvoering tot een reductie van 3.589 kton en dus resteert voor 2030 
een opgave van 4.628 kton CO2. De totaal resterende CO2-uitstoot voor Haven & Industrie 
bedraagt in 2030 6.704+4.628 = 11.332 kton. 

3.5 Schone energie 

3.5.1 Omschrijving 

Schone energie omvat de inzet op hernieuwbare energie uit wind en zon. Voor wind betreft het 

de projecten die al in procedure zijn of die naar verwachting de komende jaren uit worden ge-

voerd. Voor zon is er daarnaast ook de ambitie voor grootschalige aanleg op bijvoorbeeld in-

frastructuur en daken van grote gebouwen. Dergelijke projecten dragen bij aan CO2-reductie in 

scope 2 (zie §1.1.4) en daarom formeel niet aan de doelstelling voor 2030. Uiteraard zijn ze 

voor de energietransitie wel relevant. Ook de energiesector (kolencentrales, WKK
13

, gascentra-

le) valt onder dit thema. Deze bedrijven vallen wel onder scope 1. 

3.5.2 Doel en opgave 

Dit thema omvat dus twee verschillende delen: 

 

- Duurzame opwekking van elektriciteit. Hierbij geldt geen reductiedoelstelling en daarmee is 

de situatie in 1990 niet relevant. Voor de huidige situatie geldt dat feitelijk ook, maar deze 

wordt hier wel getoond om een beeld te krijgen van de omvang van de ambitie.  

 

- De fossiele energiesector. Hierbij is scope 1 wel van belang en daarmee ook de situatie in 

1990 en de huidige situatie. 
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 Bij deze sector betreft het de WKK’s met levering en inzet voor landelijk net als voornaamste 
activiteit; een WKK die volledig gekoppeld is aan de industrie valt onder Haven & Industrie. 
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Tabel 13. Uitstoot Energiesector [kton CO2] 

Jaar 1990 2017 2019 2030 

     ‘doel’ opgave 

Energiesector 7.800 15.289 11.115 3.978 7.137 

 
Situatie 1990 

De CO2-uitstoot van de energiesector in 1990 bedroeg 7.800 kton. Er waren destijds nog geen 

WKK’s.  

 
Huidige situatie (2017 en 2019)  

Het opgesteld vermogen van windenergie in 2017 was 136,1 MW. In 2019 was dat, deels door 

renovatie van bestaande parken, gegroeid naar 216,2 MW. Voor zon was dat 20,9 MWp in 

2017 en 47,3 MWp in 2019.  

In 2017 was de uitstoot van de energiesector 15.289 kton, waarvan 10.759 kton door de kolen-

centrales, 300 kton door de gascentrale (RoCa) en 4.230 kton door de WKK’s. In 2019 is de 

uitstoot, vooral door sluiting van de (twee eenheden van de) ‘oude’ kolencentrale op de Maas-

vlakte in juli 2017 en, voor de fossiele elektriciteitsproductie, een verschuiving van kolenstook 

naar gasstook (vooral door een lage gasprijs), gedaald naar 11.115 kton. Daarvan was 4.767 

kton van de kolencentrales afkomstig, 351 van de gascentrale en was de uitstoot van de 

WKK’s gegroeid naar 5.997 kton. Dat is bijna 1,8 Mton meer dan in 2017. 

 
Doel en opgave 2030 

Voor energie uit wind en zon gelden de volgende doelen voor 2030: voor wind een opgesteld 

vermogen van 331 MW, voor zon 750 MW. Rotterdam zet in op hernieuwbare energie om de 

energietransitie te stimuleren. 

Voor de (fossiele) energiesector is het (fictieve) doel, zie §2.3.1, voor 2030 een uitstoot van 

maximaal 3.978 kton CO2 te realiseren. Ten opzichte van de uitstoot in 2019 is de opgave om 

7.137 kton te reduceren. 

 

3.5.3 Maatregelen 

Het thema Schone Energie waren de bestaande maatregelen (voor toelichting, zie bijlage I). 

- Hernieuwbare energie: verdere ontwikkeling van energie uit zon en wind 

- Fossiele energiesector: sluiten kolencentrales.  

3.5.4 Belangrijkste wijzigingen 

Van de maatregelen van vorig jaar, is er één windpark (Sif-Noord) geschrapt. Ook vindt de 

komende jaren herstructurering van enkele windparken plaats (deels verwijderd). Bij verwijde-

ring van windparken levert dat negatieve emissies op (er zal extra elektriciteitsproductie via 

fossiele bronnen nodig zijn). Ook twee zonprojecten (Pernis en Rijnhaven) zijn geschrapt. Daar 

tegenover staan meerdere nieuwe projecten: Zonnepark Schiebroek, Zon op Zuid, Werk ma-

ken van Zon, Zon op parkeerterreinen, Bedrijfsdak Nippon Express, Bedrijfsdak Matrans en 90 

coöperatieve zonnedaken (klimaatdeal). 

 

Voor de fossiele energiesector zijn nog twee maatregelen vermeldenswaardig. Het effect daar-

van is echter nog onzeker: 

- Opkoop van kolencentrales door het Rijk. Riverstone (Centrale Rotterdam) heeft eind 2020 

aangegeven daar interesse in te hebben
14

. Of dit doorgaat in nog onzeker en afhankelijk 

van nationale én Europese besluitvorming.  

- Wetsvoorstel beperking productie kolencentrales (tot 35% van het maximum). Omdat de 

productie de laatst jaren fors is afgenomen, is onduidelijk welk effect dit wetsvoorstel voor 

de Rotterdamse centrales gaat hebben.  

Van beide maatregelen is het effect dus nog onduidelijk, maar zou hoe dan ook ‘slechts’ een 

tijdelijk effect hebben tot 2030. De opgave voor 2030 zal er dus niet door veranderen.  
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 https://nos.nl/artikel/2353202-grote-kolencentrale-rotterdam-kan-dicht-tegen-vergoeding.html  
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3.5.5 Effect maatregelen 

Tabel 14. Vermeden uitstoot in scope 2 door maatregelen Schone energie [kton CO2] 

Status maatregel 2021 2025 2030 

Zeker -27 -35 -35 

Verwacht 6 249 249 

Beoogd 0 11 11 

Totaal -21 225 225 

 
Tabel 15. Reductie CO2-uitstoot in scope 1 door maatregelen Energiesector [kton] 

Status maatregel Jaar 

 2021 2025 2030 

Zeker 0 0 4.767 

Verwacht 0 0 0 

Beoogd 0 0 0 

Totaal 0 0 4.767 

 
 

Ontwikkelingen huidige collegeperiode 

In 2021 zal de CO2-uitstoot in scope 2 met 21 kton toenemen door de verwijdering van enkele 

windparken de komende jaren. 

 
Voor 2025 en 2030 

In 2025 is door ontwikkeling van energie uit wind en zon de vermeden CO2-uitstoot 225 kton. 

Na 2025 zijn nog geen verdere (concrete) ontwikkelingen voorzien en dus is de vermeden uit-

stoot in 2030 nog steeds 225 kton CO2. 

Door sluiting van de kolencentrales in 2030 zal de CO2-uitstoot met 4.767 kton, de huidige 

(2019) uitstoot van de twee kolencentrales, afnemen. De restopgave is 2.370 kton CO2. De 

resterende uitstoot van de Energiesector is in 2030 nog 3.978+2.370 = 6.348 kton. 

3.6 Consumptie 

3.6.1 Omschrijving 

De tafel Consumptie richt zich op het stimuleren van een circulaire economie, waar het de be-

wustwording van het minder consumeren van spullen en kleding en het minder verspillen van 

voedsel betreft.  

3.6.2 Doel en opgave 

De Gemeente Rotterdam heeft de ambitie om in 2030 de helft minder grondstoffen te gebrui-

ken in de stad, en om in 2050 volledig circulair te zijn waarbij alle materiaalkringlopen zijn ge-

sloten. De maatregelen voor het thema Consumptie zullen effect hebben op de keten (scope 3, 

zie §1.1.4); de doelstelling voor 2030 is hier dus niet op van toepassing. De situatie in 1990 is 

daarmee niet relevant. De huidige situatie is voor afvalscheiding wel relevant. 

  
Huidige situatie (2019)  

Voor afvalscheiding zijn cijfers voor de huidige situatie bekend. Wat betreft groente-, fruit- en 

tuinafval (gft) inzameling is de gemeente Rotterdam in 2014 gestart met de uitrol hiervan in de 

laagbouw. In de periode 2015-2018 zijn ruim 50.000 huishoudens voorzien van een gft-

container. De hoeveelheid ingezameld gft voor de gehele stad komt neer op 15 kg per inwoner 

in 2018.
15
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 Gemeente Rotterdam. Grondstof tot nadenken. Grondstoffennota 2019-2022. 
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Doel en opgave 2030 

Het streven is naar minder restafval per inwoner, bijvoorbeeld door een kwalitatief betere afval-

scheiding. Het gescheiden inzamelen van gft wordt vanaf eind 2023 een Europese verplichting. 

De Gemeente Rotterdam gaat verder met de uitrol van gft containers in de laagbouw tot en met 

2021 en wil daarnaast ook de gestapelde en hoogbouw de mogelijkheid bieden om gft ge-

scheiden in te zamelen.
15

 

Voor het verminderen van de consumptie bestaan geen vastgestelde, gemeentelijke doelen. 

3.6.3 Maatregelen 

De maatregelen die vanuit het thema Consumptie zijn aangeleverd hebben betrekking op:  

  

- Tegengaan voedselverspilling 

- Afvalinzameling. Met name van gft 

3.6.4 Effect van maatregelen 

De aangeleverde maatregelen voor het tegengaan van voedselverspilling zijn nog onvoldoende 

concreet of onderbouwd, waarbij moet worden gesteld dat dit bij keteneffecten ook complex is.  

Voor het gescheiden inzamelen van gft is wel een effect berekend. In 2030 levert de extra ge-

scheiden inzameling van gft en het composteren een CO2-reductie op van 2 kton (scope 3). 

NB. Vergisten is vooralsnog niet mogelijk; Rotterdam wil dat op termijn wel gaan toepassen.   

 

 
Tabel 16. Effect van maatregelen Consumptie (scope 3) [kton CO2-reductie] 

Status maatregel Jaar 

 2021 2025 2030 

Zeker 0 1 2 

Verwacht 0 0 0 

Beoogd 0 0 0 

Totaal 0 1 2 

 

3.6.5 Restopgave 

Deze is voor het thema Consumptie niet van toepassing.  

3.7 Effect voor de lucht 

3.7.1 Inleiding 

Naast het effect van maatregelen voor de CO2-uitstoot, is ook het effect van die maatregelen 
voor de luchtkwaliteit beschouwd. Een belangrijk verschil met de uitstoot van CO2 is dat voor 
emissies van luchtverontreinigende stoffen de locatie belangrijk is, omdat het uiteindelijk om de 
lokale luchtkwaliteit (op leefniveau) gaat. Een reductie van luchtverontreiniging op een plaats 
waar mensen worden blootgesteld is daarom veel gunstiger dan een reductie bij een hoge 
schoorsteen. De locatie is voor CO2-emissies niet van belang en daarom ook niet expliciet 
vermeld bij de maatregelen. Deze is vaak wel grofweg bekend waardoor er voor de vertaling 
van de maatregel naar de verbetering van de luchtkwaliteit een schatting mogelijk is. 
 
Luchtvervuiling ontstaat veelal bij dezelfde processen die CO2-uitstoot veroorzaken: het gebruik 
van fossiele brandstof. Er zijn dan voor het effect van maatregelen voor CO2-reductie drie op-
ties: 

a. Het effect is ook positief voor de luchtkwaliteit. Elke maatregel die leidt tot een verla-
ging van (fossiel) brandstofgebruik zal leiden tot minder CO2-uitstoot en minder lucht-
vervuiling. Dit is het geval bij energiebesparende maatregelen, bijvoorbeeld door isola-
tie van gebouwen.  

b. Er zijn echter ook situaties waar het effect minder duidelijk is, bijvoorbeeld bij elektrifi-
catie van wegverkeer of walstroom voor scheepvaart. Deze maatregelen zorgen voor 
een verplaatsing van het brandstofgebruik door een voer- of vaartuig naar een ener-
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giecentrale (tenzij er groene stroom wordt benut). Het verbranden van biomassa is een 
tweede voorbeeld. Er is dan nog steeds CO2-emissie, maar deze hoeft niet te worden 
meegerekend omdat de brandstof hernieuwbaar is. Bij het verbrandingsproces ontstaat 
nog steeds luchtvervuiling. In het gunstigste geval is de luchtvervuiling van een proces 
met fossiele brandstof vergelijkbaar met een proces waarin biomassa als brandstof ge-
bruikt wordt; in de meeste gevallen is de uitstoot van luchtvervuiling bij de inzet van bi-
omassa groter. 

c. Het effect is negatief voor de luchtkwaliteit. Dat geldt bijvoorbeeld bij het opvangen en 
opslaan van CO2 (CCS, CCUS); dat kost altijd extra energie. De opwekking van die ex-
tra energie, behalve als het groene stroom betreft, gaat gepaard met extra uitstoot van 
luchtvervuilende stoffen en dus extra luchtvervuiling en stikstofdepositie.  

 
In de volgende paragrafen wordt het effect per thema beschreven voor NOx en PM10.  

3.7.2 Gebouwde omgeving 

Voor de gebouwde omgeving is verondersteld dat de maatregelen (isolatie, aardgasvrij) het 
gebruik van lokale gasgestookte CV-ketels vermindert of vervangt. Bij gasstook treden amper 
fijnstofemissies op en daarom is alleen naar NOx gekeken. Met de verhouding van de NOx- en 
CO2-uitstoot kan de vermeden NOx-uitstoot bepaald worden. In 2018 is de verhouding voor 
gebouwde omgeving NOx/CO2 0,28 g/kg

16
. Verondersteld is dat die verhouding in 2030 nog 

hetzelfde is als er geen actief beleid op deze sector wordt gevoerd. De huidige (2018) totale 
NOx-uitstoot voor Rotterdam voor consumenten (verwarming + koken + warmwatervoorziening) 
komt uit de landelijke Emissieregistratie. 
 
Tabel 17. Effect maatregelen Gebouwde omgeving voor de luchtkwaliteit 

 Referentie uitstoot Reductie door maatregelen RKA 

 NOx (ton) CO2 (kton) NOx (ton) NOx (%) 

2018 127    

2030  182 51 40 

 
De reductie van de NOx-uitstoot kan bij een wijkaanpak met grote aantallen woningen die gas-
vrij zijn gemaakt lokaal tot een reductie van 38% van de huidige uitstoot leiden en daarmee een 
kleine verlaging, tot maximaal 3%, van de NO2-concentratie geven. 

3.7.3 Mobiliteit 

Uitgangspunt: alle maatregelen die voor CO2 gelden zijn overgenomen behalve: 
- de verhoging van het aandeel biomassa in de brandstof. Dit gaat om een kleine ver-

hoging die naar verwachting geen significante verandering van de emissiefactoren van 
de voertuigen geeft; 

- de efficiëntieverbetering van de vloot. Aangenomen wordt dat dit al in de prognoses 
van de emissiefactoren is opgenomen en dat dit onderdeel is van de al ingeboekte au-
tonome verbetering van de uitstoot van voertuigen. Mogelijk is dit een conservatieve 
aanname. 
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 http://www.emissieregistratie.nl/erpubliek/content/explanation.nl.aspx  

Autonome verbetering 

In de wereld van de luchtkwaliteit en mobiliteit wordt met ‘autonome verbetering’ het proces be-

doeld waarbij de vloot jaarlijks deels vernieuwd wordt. Hierbij worden voertuigen met oudere mo-

tortechnologie vervangen door nieuwe voertuigen met meestal een lagere uitstoot. Er wordt al 

decennia beleid gemaakt om de luchtvervuilende emissies van voertuigen terug te dringen, en 

vanuit die optiek gaat de verschoning dus autonoom. De prognoses van de vlootgemiddelde 

emissies zijn dan niet zozeer verwachtingen van de uitstoot van een toekomstig voertuig, maar de 

verwachting van de snelheid waarmee nieuwe voertuigen onderdeel worden van de vloot. 
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Voor mobiliteit in 2030 wordt van een ongewijzigde CO2-emissiefactor voor nieuwe voertuigen 
uitgegaan. Voor de maatregelen die een luchteffect hebben wordt de verhouding tussen de 
emissiefactoren voor CO2 (in 2017) en stikstofoxiden (NOx) respectievelijk fijnstof (PMy) in 2030 
gebruikt om de CO2-reductie om te rekenen naar vermeden NOx en PMy uitstoot in dat jaar.  
 
De emissiefactoren voor 2030 zijn afgeleid van de zogenaamde emissiefactoren voor de stan-
daard rekenmethoden (SRM) zoals die jaarlijks op de website van IenW worden gepubliceerd 
voor modelberekeningen

17
. Er is een verschoningspercentage bepaald dat vervolgens is toe-

gepast op de CBS-emissiefactoren voor 2017 (die voor de CO2-analyse zijn gebruikt). In die 
toekomstige emissiefactoren zitten al enkele aannames over bijvoorbeeld CO2-beleid en toe-
nemende elektrificatie, echter de doorrekening van het landelijk Klimaatakkoord bijvoorbeeld 
nog niet. De SRM-emissiefactoren voor 2030 zijn de best beschikbare schattingen voor het 
wagenpark dat in 2030 zal rijden. Wat betreft klimaat is dit dus nog een ‘beleidsarme

18
 progno-

se’. Vanaf 2017 treden een drietal ontwikkelingen op: er is volumegroei naar 2030, autonome 
verschoning door bestaand luchtkwaliteitsbeleid en aanvullende luchteffecten van de lokale 
RKA-maatregelen.

19
  

 

 
N.B. Er is een indirecte relatie tussen deze berekeningen en de NSL-berekeningen die voor 
Rotterdam worden uitgevoerd. Er wordt gebruik gemaakt van dezelfde gegevens ten aanzien 
van gereden kilometers, samenstelling wagenpark, enz. De uitstoot wordt gebaseerd op de 
SRM-emissiefactoren. Doordat de uitstootreductie echter wordt gekoppeld aan de CO2-uitstoot, 
wordt op onderdelen andere informatie gebruikt (iets andere definities van voertuigklassen, 
e.d.). 
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 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/luchtkwaliteit/documenten/publicaties/2019/03/15/ 
emissie factoren-voor-snelwegen-en-niet-snelwegen-2019 
18

 Dit is nu nog vol te houden, bij een update over een of enkele jaren, is dit onverantwoord. 
19

 De verbeteringen die hier berekend worden zijn iets anders dan de effecten die TNO bere-
kent in hun studie voor Rotterdam uit 2018. Dit heeft te maken met een aantal net iets andere 
uitgangspunten. Bijvoorbeeld TNO startjaar 2015, deze studie 2017; andere iets minder opti-
mistische emissiefactoren die voorjaar 2019 beschikbaar kwamen, enz. 

Fijnstof, een bijzonder geval 

 

Verkeer stoot op twee manieren fijnstof uit:  

- bij verbranding (de uitlaatemissie),  

- slijtage (o.a. remmen, banden, wegdek) en opwerveling van wegenstof.  

 

Bij elektrificatie verdwijnt de uitlaatemissie maar de slijtage-emissies blijven. In de pers 

zijn verhalen te vinden dat de slijtage-emissies toenemen (zwaardere auto’s door een 

groot accupakket). Echter, er zijn ook berichten die dit juist tegenspreken. Dit aspect blijft 

in deze analyse daarom verder buiten beschouwing. 

 

De SRM-EF die gebruikt zijn om de verschoning van 2017 naar 2030 te bepalen zijn voor 

fijnstof (PM2.5) gebruikt. PM2.5 komt hoofzakelijk vrij bij verbranding en de verschoning 

van PM2.5 is daarom gebruikt voor het bepalen van de verschoningsfactoren voor ‘uitlaat- 
of verbrandingsfijnstof’ zoals bij het CBS bekend. 

Emissiefactoren 2030 niet geactualiseerd! 

In dit rapport worden de verwachtte emissiefactoren voor 2030 niet geactualiseerd met de 

informatie die in 2020 beschikbaar is gekomen. De geprognosticeerde emissiefactoren ken-

nen altijd een flinke onzekerheid en de prognoses zullen in één jaar tijd niet wezenlijk ver-

anderen. Ook de reductie van de uitstoot wordt nog steeds berekend ten opzichte van 2017, 

net als in het vorige rapport. 

Door de emissiefactoren en de referentie-uitstoot constant te houden is beter te zien wat het 

effect van de gewijzigde maatregelen is ten opzichte van de vorige rapportage. 
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Tabel 18 laat het resultaat van de lokale RKA maatregelen zien; het EU-beleid en NL-beleid 
(NSL) is al onderdeel van het luchtbeleid en leidt al tot een aanzienlijke verbetering. De lokale 
klimaatmaatregelen leiden tot substantiële additionele verbeteringen. Dat het effect van de 
klimaatmaatregelen voor fijnstof procentueel groter is dan voor NOx is te verklaren uit de ver-
houdingsgewijs kleinere autonome verschoning voor fijnstof: de fijnstofemissies zijn de afgelo-
pen jaren al sterk gedaald door de grootschalige inzet van roetfilters. Het volume-effect (elek-
trisch rijden, ZE-zone) weegt dus bij fijnstof vrijwel rechtstreeks door, voor NOx wordt dat afge-
zwakt omdat in 2030 de NOx-uitstoot sowieso lager is. 
 
De reductiepercentages zijn lager dan in de vorige analyse. Dit komt vooral door de kleinere 
ZE zone voor goederenverkeer. De extra maatregel voor mobiele bronnen/werktuigen (een 
subsector met relatief veel luchtvervuiling per eenheid brandstof) is zeker nuttig maar is in om-
vang te klein om dit te compenseren.  
 
Tabel 18. Effect maatregelen Mobiliteit

20
 voor de luchtkwaliteit 

 Referentie uitstoot Reductie door maatregelen RKA 

 NOx 
(ton) 

PM10 
(ton) 

CO2 
(kton) 

NOx  
(ton) 

NOx  
(%) 

PM10  
(ton) 

PM10  
(%) 

2017 2899 59      

2030   441 279 10 10 17 

 

3.7.4 Haven & Industrie 

Bij de sector Haven & Industrie zijn er zowel maatregelen die tot een verlaging van de NOx dan 
wel fijnstof uitstoot leiden, maar ook maatregelen die tot een verhoging van deze uitstoot lei-
den.  
Maatregelen die tot een verlaging van de uitstoot leiden zijn: 

- Waterstofprojecten/elektrolysers (BP/Nouryon, Shell, Neste) 
Er wordt aangenomen dat dit tot lagere NOx-emissies leidt

21
. Voor de verhouding 

NOx/CO2 van een moderne waterstoffabriek wordt 0,046 g/kg NOx/CO2 gebruikt (vol-
gens de emissieopgave 2018). Dit levert een reductie op van 25,5 ton NOx. Voor fijn-
stof wordt geen effect verwacht. 

- Het Circular steam project 
Hierbij is aangenomen dat een gasgestookte WKK minder stoom gaat leveren, en dat 
dat tot een lagere NOx-uitstoot leidt (24 ton reductie). 

- Stoompijp, elektroboilers en de warmtepompactiviteiten 
Van al deze activiteiten wordt verwacht dat dit emissies voorkomt die vergelijkbaar zijn 
met die van een gasketel. De gebruikte NOx/CO2-verhouding wordt geschat op 0,23 
g/kg. Deze activiteiten leveren resp. een vermindering van de NOx-uitstoot op van 23, 
69 en 69 ton. 

- Het Walstroom project bij Heerema 
Walstroom levert ter plekke een reductie van 53 ton NOx en 1,5 ton fijnstof. Als er 
geen groene stroom gebruikt wordt betekent dit dat ergens een elektriciteitscentrale 
meer uitstoot zal hebben. Per saldo wordt de uitstootreductie dan veel minder. Enig 
voordeel wat betreft de totale uitstoot blijft omdat de efficiëntie van centrales hoger is; 
en in de omgeving van het project (Rozenburg, Maassluis) verbetert de luchtkwaliteit 
iets. 

 
Maatregelen die een tot een verhoging van de uitstoot leiden zijn: 

- De CCUS activiteiten (Porthos en H-Vision)  
Deze leiden, zoals in de inleiding aangegeven, tot extra energiegebruik. Als die ener-
gie van een gasgestookte WKK-installatie komt (met een NOx/CO2 verhouding van 

                                                      
20

 De maatregelen bij de watertaxi en waterbus, zijn buiten de lucht analyse gehouden, wegens 
gebrek aan informatie, en de bescheiden omvang. 
21

 Bij het verbranden van waterstof ontstaat mogelijk ook weer NOx. Dat blijft buiten beschou-
wing want bij gebruik van waterstof gemaakt met gas ontstaat immers ook NOx. 
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0,34 g/kg – zie sectie 3.7.5 Schone energie) geeft dat een verhoging van de NOx-
emissies (fijnstofemissies worden niet verwacht). Deze ‘energy penalty’ (aanname 
10% penalty) zorgt voor een verhoging van de NOx-uitstoot met 85 ton. 

 
Als de effecten van deze maatregelen bij elkaar worden opgeteld komen we tot een afname 
van de NOx-uitstoot van 178 ton. Zie Tabel 19. Doordat de CCUS activiteiten kleiner zijn dan in 
de vorige versie van deze analyse resteert dit keer per saldo een kleine verbetering. Het effect 
van de verandering in deze sector zal in de luchtkwaliteit in de stad amper zichtbaar zijn. Het 
gaat immers om hoge bronnen die op enige afstand van de bewoonde omgeving liggen.  
De verbeteringen door de walstroom zorgt voor kleine verbeteringen van de luchtkwaliteit in 
Rozenburg en Maassluis. 
 
 
 
Tabel 19. Effect maatregelen Haven & Industrie voor luchtkwaliteit (een negatief getal is een 
verslechtering) 

 Referentie uitstoot Reductie door maatregelen RKA 

 NOx  
(ton) 

 CO2 (kton) NOx  
(ton) 

NOx  
(%) 

PM10 
(ton)

22
 

 

2017 6.672       

2030   3589 178 3 1,5  

 

3.7.5 Schone energie 

Zon en wind 
De inzet van wind en zon leidt tot een lagere inzet van fossiele brandstoffen voor elektriciteits-
productie. Hier is uitgegaan van een gascentrale. Voor de omrekening van CO2 naar NOx wordt 
gekeken naar de verhouding NOx/CO2 in gas- en WKK-centrales in de Rijnmond.

23
 De emissies 

over 2018 zijn gebruikt. De verhouding NOx/CO2 varieert van 0,23 tot 0,58 g/kg NOx/CO2 met 
een gewogen gemiddelde van 0,34 g/kg. Die verhouding wordt constant verondersteld in de 
periode 2017–2030. Het gaat om vrij moderne installaties met reeds geïnstalleerde deNOx 
waar de komende 10-15 jaar geen grote innovaties in rookgasreiniging meer worden verwacht. 
 
De vermeden uitstoot door de inzet van energie uit wind en zon in 2030 wordt geraamd op 226 
kton CO2. Dit correspondeert met 226*0,34 ton = 77 ton vermeden NOx (zie Tabel 20). De re-
ductie, waarvan niet zeker is dat die in Rotterdam gebeurt, vindt plaats bij installaties met hoge 
schoorstenen. Het effect op de lokale luchtkwaliteit zal daarmee zeer beperkt zijn.  
 
Tabel 20. Vermeden uitstoot in Rotterdam door hernieuwbare energie (zon en wind) 

 Vermeden uitstoot 

 CO2  
(kton) 

NOx  
(ton) 

2030 226 max. 77 

 
Sluiten kolencentrales 
Sluiting van de kolencentrales leidt ook tot reductie van de emissies van andere luchtverontrei-
nigende stoffen. Op basis van de emissie-opgave van de bedrijven over 2019 wordt de reductie 
van NOx en fijnstof bepaald. De uitgangspunten staan in  
Tabel 21. Er worden geen technische veranderingen meer verwacht aan de centrales dus we 
veronderstellen dat de verhoudingen ook voor 2030 gelden. De getallen zijn aanmerkelijk lager 
dan in de vorige rapportage door de lagere uitstoot van de kolencentrales in 2019. 
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 Voor PM10 is geen referentie emissie en geen reductiepercentage berekend. Alleen voor de 
walstroom wordt een effect op fijnstof verwacht. 
23

 Het is onduidelijk of de Rotterdamse centrales minder zullen draaien of dat dit elders ge-
beurt. De Rotterdamse centrales worden hier als rekenvoorbeeld gebruikt. 
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Tabel 21. Uitstoot kolencentrales conform EMJV 

 Uitstoot kolencentrales 

 CO2  
(kton) 

NOx  
(ton) 

fijnstof*  
(ton) 

2019 4.767 1.065 24 

* De bedrijven geven totaalstof op; dit wordt als fijnstof beschouwd  
 
Sluiting van de centrales heeft mogelijk secundaire effecten waarvan er twee worden toege-
licht: 
a. Andere, mogelijk fossiele, bronnen nemen een deel van de energieproductie over. Bijvoor-

beeld bij het sluiten van de voormalige Uniper centrale in 2017 zijn twee gasgestookte 
WKK-centrales in Rotterdam meer elektriciteit gaan produceren en meer CO2 gaan uitsto-
ten. De netto verbetering (CO2, NOx) is dus mogelijk kleiner dan de hier getoonde cijfers.  

b. Bij sluiting zal de op- en overslag van kolen minder worden. Het op- en overslagbedrijf dat 
de centrales van kolen voorziet, werkt echter ook voor o.a. Duitse klanten (kolen en erts) 
en experimenteert met de overslag van andere goederen. Sluiten van de centrales leidt tot 
lagere stofuitstoot, tenzij de op- en overslagbedrijven voldoende andere handel vinden. 
Hetzelfde geldt voor de NOx-uitstoot van de mobiele werktuigen bij deze bedrijven. 

 

3.7.6 Consumptie 

Voor consumptie wordt geen luchteffect berekend. De CO2-winst is zeer bescheiden en het 
effect op de uitstoot van luchtvervuiling is meestal ordegroottes kleiner. Verder is bijvoorbeeld 
onduidelijk in hoeverre aparte inzameling van GFT niet tot extra vervoerstromen leidt met mo-
gelijk extra uitstoot (afhankelijk van de gebruikte voertuigen). 
 

3.7.7 Luchteffecten samenvattend 

De grootste positieve effecten op de totale emissies zijn het gevolg van het sluiten van de ko-
lencentrales en van de aanpak van de mobiliteit. Een klein negatief effect wordt veroorzaakt 
door CCUS, eveneens in het industriegebied. Per saldo is er in het HIC door maatregelen bij 
de industrie en de energiesector een reductie van de NOx- en fijnstofemissies met beperkte 
invloed in de woonomgeving.  
 
Van de maatregelen in de gebouwde omgeving en bij mobiliteit worden in 2030 substantiële 
emissiereducties verwacht. Het effect op de luchtkwaliteit zal met name bij mobiliteit merkbaar 
zijn: sterke reducties en bovendien in bewoond gebied. Enerzijds door een sterke autonome 
verschoning, anderzijds door het extra luchteffect van de lokale klimaatmaatregelen.  
 
In Tabel 22 worden de totale emissieveranderingen opgeteld. Concentratieveranderingen wor-
den niet opgeteld omdat onbekend is of ze op dezelfde plaats optreden. De effecten zijn voor 
fijnstof iets kleiner dan in de vorige rapportage omdat de zero emission zone vracht kleiner 
werd. Dit heeft ook effect op NOx, echter NOx profiteert weer van het kleiner worden van de 
CCUS-activiteiten waardoor de energy penalty, met bijbehorende emissies, kleiner wordt. Het 
feit dat de kolencentrales in 2018 veel minder actief waren dan in 2017 zorgt eveneens voor 
fors kleinere verbeteringen in vergelijking met de vorige rapportage. 
 
De effecten op de luchtkwaliteit zijn bescheiden maar dragen bij aan het realiseren van de 
doelstellingen van de koersnota en het Schone Lucht Akkoord. Dat geldt zeker voor de emis-
siereducties. 
 
Tabel 22. Effect van maatregelen op de uitstoot en de concentraties (in het centrum tenzij an-
ders vermeld) 

Maatregel NOx  
reductie 
(ton) 

PM  
reductie 
(ton) 

Effect op NO2- 
concentratie 
(µg/m

3
) 

Effect op fijnstof  
concentratie 
(µg/m

3
) 

Gebouwde omgeving 51 0 0-1 
a)

 0 

Mobiliteit 
b)

 279 10 max. 2
 c)

 max. 0,2
 c)
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Haven & industrie 178 1,5 Nvt
 d)

 nvt
 d)

 

Schone energie
 e)

     

Wind en zon   nvt nvt 

Kolencentrales 1065 24 0-0,02
 f)

 0,001
 f)

 

Consumptie 0 0 nvt nvt 

Totaal 1573 36 nvt nvt 

a) Maximum bij het gasloos maken van grote gebieden (ca 1x1 km). 
b) Effect komt bovenop een substantiële autonome verschoning die al zorgt voor een reductie 
van 1738 ton NOx en 24 ton PM10 t.o.v. de 2017-situatie. 
c) Langs zeer drukke stadswegen. 
d) Walstroom bij Heerema heeft enig effect op de luchtkwaliteit in Rozenburg en Maassluis. 
e) Onbekend is of de (volledige) luchteffecten binnen of buiten Rotterdams gebied optreden. 

 

f)  In Hoek van Holland, dichtbij de centrales, is het effect voor NO2 en fijnstof ca. 0,1 resp. 
0,005 µg/m

3
. 
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Bijlage I. Huidige CO2-uitstoot Rotterdam. 

Onderstaande tabel toont de CO2-uitstoot in Rotterdam (scope 1) in 2017, 2018 en de (voorlo-

pige) uitstoot in 2019 voor alle sectoren, dus ook de sectoren die in het RKA niet beschouwd 

zijn.  

 
Scope 1 [kton CO2]  2017 2018 2019 

Industrie en energie Afvalbedrijven 858 878 885 

  Chemie 
3.370 3.473 3.722 

  Raffinaderijen 8.998 8.966 9.876 

  kolencentrales 10.759 8.077 4.767 

  gascentrales 300 306 351 

  WKK bedrijven 4.230 4.783 5.997 

  Overige industrie (ER) 393 408 439 

Industrie Totaal   
28.908 26.892 26.038 

Gebouwde omgeving Huishoudens 437 444 438 

  Commerciële dienstverlening 253 250 250 

  Publieke dienstverlening 106 100 100 

  Bouwnijverheid 5 4 4 

  AWZI 77 81 81 

Gebouwde omgeving 
Totaal 

  
878 880 873 

Verkeer en vervoer Luchtvaart 15 16 17 

  Railverkeer 7 7 7 

  Zeescheepvaart en visserij 576 573 573 

  Binnen- en recreatievaart 117 120 112 

  Wegverkeer-personen 632 647 640 

  Wegverkeer-vrachtvervoer 407 414 412 

  Mobiele werktuigen 228 228 228 

Verkeer en vervoer 
Totaal 

  
1.982 2.004 1.990 

Landbouw Totaal Landbouw 
56 56 56 

Grand Total Scope 1 Totaal 
31.824 29.831 28.956 
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Bijlage II. Beoordeling van maatregelen  

II.1 Inleiding 

Deze bijlage toont per thema een tabel met daarin de door het thema aangeleverde maatrege-

len, de status van de maatregel (eigenlijk van het verwacht effect), het berekend effect op de 

CO2-uitstoot en een toelichting op de beoordeling door de DCMR. 

 

Met kleuren in de tabellen wordt het volgende aangegeven 

  gewijzigd 

  geschrapt 

  nieuw 
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II.2 Maatregelen Gebouwde omgeving 

 
 
Toelichting op maatregelen 
 

reductie uitstoot 

[kton CO2]

Maatregel / project
status 

maatregel

verwacht effect 

2030 DCMR
toelichting

* prestatie afspraken met WoCo's zeker 29

Renovatie woningen Heimstaden zeker 0,5 900 woningen Heimstaden

** WoCo woningen van gas af zeker 12 circa 9800 woningen

** WoCo woningen van gas af verwacht 3 circa 2500 woningen

** WoCo woningen van gas af beoogd 5 circa 4800 woningen

** Gemeentelijk vastgoed zeker 0,3 ca 150 WEQ

** Gemeentelijk vastgoed verwacht 0,4 ca 250 WEQ

** Particulier van gas af zeker 0,2 circa 140 woningen + 32 woningen Heimstaden

** Particulier van gas af verwacht 1 circa 400 woningen + 460 woningen Heimstaden

** Particulier van gas af beoogd 1 circa 800 woningen

***
Aanvullend gemeentelijk beleid van 

gas af
beoogd 86 circa 66.000 woningen

Aanvullend gemeentelijk beleid 

woningen:
verwacht

ETB particulieren 0,2

Bij meest kostbare en effectieve maatregelen is een 

besparing van 30-50% reëel. 30% besparing komt 

neer op zo’n 400 kg CO2 per woning. De aangeleverde 

inschatting van 800 kg per woning schatten wij in als 

niet realistisch.

Klimaatroute en WWW 0,3

Voor een kleine maatregel is de aangeleverde 

inschatting 0,1 ton voor een grote maatregel 1 ton.  In 

lijn met bovenstaande maatregel schat DCMR dit in op 

respectievelijk max 50 kg en 400 kg CO2 per woning.

VVE programma 0,8

Aangeleverde inschatting van 400 kg CO2 per woning 

is op zich een realistische inschatting. DCMR gaat 

mee in de aangeleverde schatting

Aanvullend gemeentelijk beleid 

woningen
beoogd

Energievouchers en RRE 0,3

Aangeleverde inschatting is 100 kg CO2 per pakket. 

Dit is een erg hoge inschatting (van gem zo'n 7%) 

daar het vooral om tochtstrips en ledverlichting gaat. 

Wij schatten een effect van hooguit 50 kg CO2 per 

pakket in.

Energiecoaches 0,0

Dit gaat om kleine maatregelen en een energieadvies. 

De aangeleverde inschatting gaat uit van 100 kg per 

woning. Voor kleine maatregelen gaan wij uit van 50 

kg per woning.

Klimaatroute kleine/grote maatregelen 0,1

Voor een kleine maatregel is de aangeleverde 

inschatting 0,1 ton voor een grote maatregel 1 ton. Dit 

is te hoog ingeschat.  In lijn met bovenstaande 

maatregel schat DCMR dit in op respectievelijk max 

50 kg en 400 kg CO2 per woning.

Buurprocesbegeleiding 0,2

Aangeleverde inschatting gaat uit van 500 kg per 

woning. Wij schatten de inzet van coaches in op 200 

kg per woning.

Save the Homes 0,2
Aangeleverde inschatting gaat uit van 1000 kg per 

woning. Wij gaan uit van 400 kg per woning.

Aanvullend gemeentelijk beleid 

bedrijven
verwacht

Energievouchers nog onvoldoende concreet

Kantoorpanden label C 10

Geen inschatting aangeleverd. Zie notitie 

kantoorpanden label c voor inschattingsberekening 

DCMR, gereviewed door TNO.

Aanvullend gemeentelijk beleid 

bedrijven
beoogd

Verduurzamen bedrijventerreinen nog onvoldoende concreet

Uitvoeren informatieplicht 21 gebaseerd op berekening DCMR

Totaal 174
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- Gebiedsaanpak voor het ‘aardgasvrij’ maken van woningen 
Gedurende deze collegeperiode vinden vijf gebiedsaanpakken en twee verkenningen plaats. In 
deze collegeperiode wordt in vijf gebieden de integrale gebiedsaanpak toegepast: Rozenburg, 
Pendrecht, Groot-IJsselmonde (Reyerdijk/Reyeroord), Bospolder-Tussendijken en Prinsenland-
Het Lage Land. Daarbij is de planning om deze collegeperiode 10.000 aardgasaansluitingen 
aan te pakken en in de periode 2023 – 2030 nog eens 75.000 aardgasaansluitingen. 
 
- Renovatie van woningen door woningcorporaties 
Met alle woningcorporaties heeft de gemeente Rotterdam een prestatie-afspraak gemaakt over 
de verbetering van de woningkwaliteit. In die prestatie-afspraken staat ook de verbetering van 
de isolatie van woningen door renovatie. Veelal betreft dit een renovatie die leidt tot een verbe-
tering van 2 of 3 energie labelstappen: dus bijvoorbeeld van label E naar label C of B .  
 
-  Heimstaden 
De institutionale belegger Heimstaden is van plan om 900 woningen in Heindijk, Prinsenland, 
Ommoord, en Hoogvliet beter te isoleren door de schil aan te pakken en te voorzien van bete-
re, milieuvriendelijkere installaties. Momenteel hebben veel van deze woningen een label lager 
dan label C. Bij alle woningen die leegkomen wordt standaard overgestapt op elektrisch koken. 
Dit zal voor 2030 plaatsvinden. Daarnaast worden ook een aantal woningen aardgasvrij ge-
maakt. In Heindijk gaat dit om 32 woningen voor 2028 en in Prinsenland, Ommoord en Hoog-
vliet om 460 woningen die voor 2030 worden aangepakt. 
 
Aanvullend Gemeentelijk beleid woningen 
 
-  ETB Energiebesparing programma bij particulieren 
Deze maatregel is gericht op het nemen van twee of meer energiebesparende maatregelen bij 
500 woningen in de periode 2021-2022. Als de meest kostbare en meest effectieve maatrege-
len worden genomen (dakisolatie en HR++ glas) dan is een besparing in de orde van 30-50% 
reëel, als een andere keuze gemaakt wordt kan de besparing beduidend lager zijn.  
 
- Klimaatroute en WWW 
Dit gaat om 649 woningen met uitgevoerde energiebesparende maatregelen, in Prins-
Alexander 206 woningen, in IJsselmonde 58 woningen, en in overig Rotterdam 385 woningen.  
 
- VVE programma particulieren 
Dit gaat om investeren in hulp voor verduurzamen via VVE-010. Het verwachte resultaat is dat 
er voor zo’n 2000 appartementen een reductie in de energievraag is van 20-40%. 
 
- Energievouchers en RRE 
Energievouchers via de Regeling Reductie Energiegebruik van het Rijk. Dit gaat om een pak-
ket voor 6000 woningen ter waarde van 90 euro waarvoor tochtstrips, LEDlampen of radiatorfo-
lie e.d. kunnen worden aangeschaft of mag worden gebruikt voor het inwinnen van energiead-
vies. 
 
- ETB Energiecoaches 
Energieadvies van coaches voor 200 woningen waarmee zo’n 15% energie t.o.v. standaardge-
bruik kan worden bespaard.  
 
- Klimaatroute kleine en grote maatregelen 
Dit gaat om 400 woningen per jaar waarbij bij 200 woningen grote maatregelen en bij 200 wo-
ningen kleine maatregelen worden genomen. 
 
- Buurtprocesbegeleiding HOOM 
Peer-to-peer benadering waarbij buurtteams inzetten op energiebesparing. Dit gaat om 1200 
woningen in de periode 2021-2023.  
 
- Save the Homes 
Dit gaat om 550 woningen, 1 of 2 maatregelen per woning waaronder zonnepanelen.  
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Aanvullend Gemeentelijk beleid bedrijven 
 
- Energievouchers 
Dit gaat om 750 energievouchers voor ondernemers die kunnen worden ingezet voor energie-
scans en dakscans.  
 
- Kantoorpanden label C 
Hierin is opgenomen wat het effect van de label-C verplichting voor kantoren in Rotterdam gaat 
doen.  
Het gaat om 3273000 m2 kantoorruimte in Rotterdam waarvan zo’n 40% label D of slechter 
heeft. 
 
- Verduurzamen bedrijventerreinen 
Het programma bedrijventerreinen omvat verbetering van de kwaliteit van de omgeving en een 
stuk verduurzaming. De verduurzaming is vooral zon-PV op daken of in een weide. Verder zijn 
er nog geen concrete gegevens om een doorrekening te kunnen doen.  
 
- Uitvoeren informatieplicht 
Dit gaat om de verwachte jaarlijkse besparing als alle meldingsplichtige bedrijven van de ge-
meente Rotterdam hun verplichte maatregelen zouden treffen. 
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II.3 Maatregelen Mobiliteit 

 
 
De maatregelen betreffen: 

- EU-beleid 

Dit betreft met name het bronbeleid en omvat doelen voor vermindering van de uitstoot van 

nieuwe auto’s inclusief zero-emission (ZE) voertuigen. Daarnaast betreft het ook de inzet van 

biobrandstoffen; deze maatregel is ook in het landelijk Klimaatakkoord voortgezet en versterkt. 

 

- Nationaal beleid (Klimaatakkoord)  

Hierin wordt vooral ingezet op de verkoop van nieuwe elektrische voertuigen, vrachtwagenhef-

fing, ZE-zones voor goederenvervoer, het verbeteren en uitbreiden van infrastructuur voor wa-

terstof en laadpalen en efficiëntere logistiek.  

 

Tafel/thema: Mobiliteit reductie uitstoot [kton 

CO2]

Maatregel / project status maatregel verwacht effect 2030 toelichting bij andere status of berekening DCMR

1 EU/NL beleid 

1.1 personenauto's (EU-bronbeleid) 2030 zeker 90

aandeel ZE buiten beschouwing gelaten; om overlap 

met andere maatregelen te voorkomen

bestelwagens (EU-bronbeleid) 2030 zeker 12

vrachtauto's (EU-bronbeleid) 2030 zeker

vrachtauto's/trekkers (EU-bronbeleid) 

2030 zeker

1.2 Bijmenging biobrandstoffen (EU-beleid) zeker 44 Afgeleid van landelijk Klimaatakkoord

2. NL Beleid/Klimaatakkoord

2.1 volledig schoon autorijden verwacht 22

deels aan NL aanpak; deels aan lokale inzet 

toegerekend

2.2 Schonere snor- en bromfietsen landelijk ingeschat als nog onvoldoende concreet

2.3 Verbeteren infra waterstof en laadpalen nvt 0 aan lokale inzet toegerekend

2.4 ZE zone voor goederenvervoer 0 idem

2.5 ZE vrachtauto's en bestelwagens 0

2.6 ZE mobiele werktuigen beoogd 10

voorgenomen beleid; betreft bouwsector. 

Inschatting gemaakt van effect van Rotterdam op 

basis van landelijk verwacht effect en aandeel 

Rotterdam hierin. 

2.7 efficiëntere logistiek 0 aan lokale inzet toegerekend

2.8 vrachtwagenheffing verwacht 13

2.9 stimuleren fietsenstallen beoogd 0

voorgenomen beleid, maar zonder effect voor CO2-

uitstoot

2.10 stimuleren deelconcepten beoogd 0

voorgenomen beleid, maar effect voor CO2-uitstoot 

niet te bepalen

2.11 Zuinige banden + accijnsverhoging zeker 11

3

Huidig en voorgenomen beleid 

Rotterdam

3.1 laadinfrastructuur verwacht 22

deels aan NL aanpak; deels aan lokale inzet 

toegerekend

3.2 Modal shift naar OV en fiets beoogd 15

3.3 Mobiliteitsmanagement beoogd 21

3.4

Slimme logistiek (bundelen via hubs, 

routering) verwacht 7

3.5 ZE bussen 2030 zeker 9

3.6 ZE taxi's beoogd 9

3.7 ZE doelgroepenvervoer zeker 6

3.8 ZE gemeentelijk wagenpark verwacht 5 enigszins gewijzigde cijfers

3.9

Multimodale bouwhub (ZE via 

weg/water) verwacht 1 besluitvorming lijkt nog niet afgerond

3.10 ZE zone groot verwacht 80

gebied ZE-zone is kleiner geworden (o.m. is 

Waalhaven er geen onderdeel meer van) en analyse 

is gemaakt van effect ZE zone op goederevervoer 

(CO2-effect buiten de zone wordt beperkter). Ook 

zijn nauwkeuriger cijfers uit cameraregistraties 

benut.   

3.11 schone waterbus verwacht 1

tot 2030 overgang naar hybride brandstof; na 2030 

naar fossielvrij. 

Deals tafel mobiliteit uit 'Contourschets' 

3.15 Rotterdamse stadsfiets (RoS) verwacht 0 wel effect, maar afgerond in kton is dat nul

3.16 schone watertaxi verwacht 4 enigszins gewijzigde cijfers

Totaal 427

45
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- Lokale aanpak  

Deze aanpak is meestal een uitwerking en soms ook intensivering van de landelijke aanpak. 

Zoals het uitbreiden van de laadinfrastructuur en slimme logistiek. Daarnaast ook het stimule-

ren van ZE-bussen en ZE-doelgroepenvervoer, het invoeren van een ZE zone voor goederen-

vervoer en een verdere modal shift naar OV- en fietsgebruik. Daarnaast ook verschoning van 

het vervoer van personen over water (PoW), waaronder de watertaxi en de regionale waterbus. 
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II.4 Maatregelen Haven & Industrie 

 
  

Het thema Haven en Industrie wil de volgende maatregelen gaan uitvoeren.  

 

- Waterstof: elektrolyser BP/Nouryon  

Het doel is een grootschalige groene waterstof installatie in het HIC, waarbij waterstof gepro-

duceerd wordt uit groene stroom door middel van elektrolyse. De groene waterstof vervangt 

waterstof uit aardgas (= grijze waterstof) en voorkomt zodoende CO2-uitstoot. Nouryon gaat de 

installatie bouwen en exploiteren en BP gebruikt de geproduceerde waterstof voor ontzwave-

ling van producten. Het gaat hierbij om een productiefaciliteit van 250 MW met een jaarlijkse 

productie van 45 miljoen kg groene waterstof. Er is beperkte informatie over het proces echter 

op basis van een elektriciteitsverbruik van 58 kWh per kg waterstof en de jaarlijkse productie 

van de elektrolyser kan worden berekend dat de jaarlijks vermeden CO2 uitstoot 350 kiloton 

per jaar is. Als de elektriciteit volledig uit duurzame bronnen (wind op zee) wordt betrokken 

staat daar nauwelijks een toename van emissies in scope 2 tegenover. 

Tafel/thema: reductie uitstoot [kton CO2]

Maatregel / project status maatregel verwacht effect 2030 [kton] toelichting

1
Maatregel 3.1 elektrolyser 

BP/Nouryon 250 MW 2026/2028
beoogd 350

plannen lijken ongewijzigd (geen nieuwe info) maar de 

status is aangepast . Beoordeling vorig jaar was te 

'optimistisch' (haalbaarheidstudie en investeringsbeslissing 

in 2022); er lijkt bovendien geen noemswaardige voortgang.

2 Maatregel 3.2 H-Vision 2026-2045 onvoldoende concreet 0

De plannen zijn gewijzigd en zicht op CO2-reductie is 

onduidelijk. Dat is mede afhankelijk van de ontwikkeling van 

Porthos-2, maar het is nu (feb 2021) nog onzeker of H-

Vision aan kan sluiten op Porthos-2. H-Vision geeft aan dat 

de potentie een reductie van 900 kiloton is. Doorgroei naar 

grotere volumes is mogelijk, maar dat is na 2030 en valt 

daarmee buiten de scope van de RKA.

3a
Maatregel 3.3a Porthos 

2022/2023 infra en opslag
verwacht 0 Betreft de infrastructuur

3b
Maatregel 3.3b Porthos 

2022/2023 klanten Porthos
beoogd 2250

De opslagcapaciteit van 2.500 kton wordt volledig benut 

door de 4 klanten van Porthos. Een penalty van 10% is 

aangehouden voor de energetische inzet van het afvangen, 

compressoren, etc. 

3c Porhos-2 beoogd 0

Betreft een uitbreiding van Porthos met reservoirs verderop 

gelegen in de Noordzee en dat de uitbreiding bedoeld is om 

toekomstige klanten van de Porthos infrastructuur te 

faciliteren. Er lijkt voldoende animo bij deze klanten om de 

plannen verder uit te werken.

4 Maatregel 3.4 OCAP 2025 verwacht 0 ongewijzigd geen reductie in scope 1

5
Maatregel 3. 5 Stoompijp Botlek 

2025
beoogd 100

status van verwacht naar beoogd ivm onzekerheid 

financiering

6 Maatregel 3.6 W2C 2022 verwacht 0 geen nadere info ontvangen

7 Maatregel 3.7 Circular Steam zeker 70 gewijzigde planning Q4 2021 (wat vertraagd)

8
Maatregel 3.8 elektroboilers en 

elektromotoren
beoogd 300 ongewijzigd, we hebben geen aanvullende info ontvangen

9 Maatregel 3.9 Warmtepompen beoogd 300 ongewijzigd, we hebben geen aanvullende info ontvangen

Nieuwe maatregelen 2020

10 Walstroom Heerema 24 MW zeker 15 effect van vermeden dieselgebruik

11
HyTrucks waterstof 

transportcorridors infra + trucks
onvoldoende concreet 0

Het project is een initiatief van HBR en Air Liquide in een 

consortium van partijen. De ambitie van het totale project is 

100 kton CO2 reductie, het aandeel Rotterdam hierin is 

onbekend.

12
Walstroomvisie 125 MW 8-10 

projecten
onvoldoende concreet -

De beoogde 8-10 projecten vormen een deel van de 

geschatte potentie van 200 kton. Het is niet bekend waar 

en wat de omvang is, dus onvoldoende concreet.

13 Shell Elektrolyser 200 MW verwacht 200 reductieopgave op basis van narekening reeel

14 AVR/Tronox Elektrolyser 5MW onvoldoende concreet -
Studie naar economische haalbaarheid moet nog worden 

uitgevoerd en die informatie is nodig voor berekening

15
Multiplhy Neste 2,6 MW 

demonstratieproject 60 kg/h 2023
beoogd 4 vanuit onderbouwing is 4 kton aannemelijk

16 Biondoil onvoldoende concreet -
studiefase, geen scope 1 (?) zie ETB 38. Nog onvoldoende 

concreet.

17 ZEF onvoldoende concreet -
het project zit nog in de studiefase en is nog onvoldoende 

concreet.

totaal 3.589
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Er zal op korte termijn een haalbaarheidsstudie worden uitgevoerd en op basis daarvan volgt 

een investeringsbeslissing in 2022. De uitvoering is voorzien in 2026-2028. 

 

- Waterstof: H-Vision  
H-Vision is een productiefaciliteit en leveringsnetwerk voor waterstof die met behulp van raffi-
naderijgas (tot 90 procent)) en hoogcalorisch (aard)gas wordt geproduceerd. Het is de bedoe-
ling om de bij dit proces vrijkomende CO2 af te vangen en op te slaan in reservoirs onder de 
Noordzee (CCS). De geproduceerde waterstof wordt blauwe waterstof genoemd. Mogelijke 
klanten zijn voornamelijk de raffinaderijen die waterstof afnemen en raffinaderijgas leveren aan 
H-Vision. De CO2-reductie vindt plaats bij de afnemers van waterstof en het doel is inzet van 
waterstof als brandstof voor levering van warmte. H-Vision is afhankelijk van initiatieven als 
Porthos voor transport en opslag van CO2 maar is nog geen klant van Porthos. Volgens de 
plannen zijn er 2 fabrieken voorzien van 750 MW waarvan de eerste in 2026 wordt gereali-
seerd. De CO2 reductie is volgens de initiatiefnemers 900 kiloton met de eerste fabriek en die 
reductie kan oplopen tot 2700 kiloton na 2030. De CO2 reductie is kleiner dan de hoeveelheid 
CO2 die moet worden afgevangen. Deze “penalty” is afhankelijk van de techniek dit wordt ge-
bruikt voor de waterstofproductie en de afvang van CO2 en die is nu nog onbekend. In de 
haalbaarheidsstudie uit 2019 werd gerekend met een penalty van 20 procent. 
De hoeveelheid CO2 die moet worden afgevangen is te groot voor de reservoirs dit Porthos wil 
gaan gebruiken en dus moet Porthos worden uitgebreid met extra reservoirs en injectieputten 
om H-Vision te kunnen faciliteren. Deze toekomstige uitbreiding van Porthos wordt aangeduid 
als Porthos-2 

 

- CCS: Porthos 

Porthos is een project van Gasunie, EBN en Havenbedrijf, dat in feite uit twee delen bestaat: 

het realiseren van een infrastructuur (de leidingen en compressoren) en vervolgens de aanslui-

ting van emitters. Het doel is om in het Rotterdamse havengebied een flexibele CCS infrastruc-

tuur te realiseren voor meerdere emitters van CO2. De CO2 wordt opgeslagen in voormalige 

gasvelden onder de Noordzee te weten de reservoirs met de aanduiding P18 met een totale 

opslagcapaciteit van circa 2,5 MT per jaar gedurende 15 jaar. Toekomstige uitbreiding van de 

opslagcapaciteit is mogelijk door gebruik van extra opslagreservoirs die verder uit de kust on-

der de Noordzee en daarmee op grotere afstand van Rotterdam zijn gelegen. Deze uitbreiding 

wordt verder aangeduid met Porthos-2 en kan zowel betrekking hebben op de jaarlijkse injec-

tiecapaciteit (dan moet gelijktijdig in meerdere reservoirs worden geïnjecteerd) als het aantal 

jaren dat er kan worden opgeslagen (dan moeten er in de loop van de jaren nieuwe reservoirs 

worden geschikt gemaakt voor opslag en gekoppeld aan de pijpleiding. Momenteel (begin 

2021) heeft Porthos een beperkte omvang en zijn er vier klanten: de raffinaderijen ExxonMobil 

en Shell en industriële gasfabrieken Air Liquide en Air Products. Een subsidie-aanvraag voor 

SDE++ is ingediend; in het voorjaar van 2021 wordt duidelijk of die subsidie ook wordt toege-

kend. De investeringsbeslissing over de aanleg van de infrastructuur wordt waarschijnlijk begin 

2022 genomen. Beoogd uitvoeringsjaar is 2024 

 

- CCUS: OCAP 

Deze maatregel betreft de levering van reststromen CO2 aan de glastuinbouw in het Westland 

en in Oostland. In 2018 werd 500 kiloton geleverd, voor 2030 ziet OCAP een extra potentieel 

van 700 kiloton. De realisatie van die potentie hangt mede af van de prijs van de afgevangen 

CO2 voor levering aan OCAP in relatie tot de afvang van CO2 via CCS plaatsvindt en de ETS-

prijs die betaald moet worden als er geen afvang plaatsvindt. Omdat de mogelijke toekomstige 

reductie van aardgas in de glastuinbouw buiten Rotterdam plaatsvindt (scope 3), draagt dit niet 

bij aan het Rotterdamse doel voor 2030. Overigens leidt maar een deel van de geleverde CO2 

tot CO2 reductie bij de glastuinbouw omdat deze uiteindelijk toch grotendeels de lucht in gaat. 
 

- Stoomuitwisseling: stoompijp Botlek 

Op dit moment ligt er een stoomnetwerk tussen bedrijven in de Botlek. In 2018 werd door die 

leidingen ruim 300 kiloton stoom getransporteerd. In 2023 wordt in de plannen een uitbreiding 

van het stoomnetwerk naar één tot drie bedrijven voorzien waarmee een extra 100 kiloton CO2 

gereduceerd kan worden. De maatregel zou in 2024 operationeel moeten zijn 
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- Elektrificatie: elektroboilers & elektromotoren 

Dit omvat het vervangen van WKK’s, stoomturbines en stoomketels door elektrische boilers en 

het plaatsen van elektromotoren in plaats van aandrijving door stoom. Dit vereist een aanzien-

lijke verzwaring van de infrastructuur voor elektriciteit. Op dit moment vinden gesprekken plaats 

met potentiële bedrijven. Er is geen nadere informatie over uitvoering van concrete projecten, 

de aandacht lijkt op dit moment meer gericht op de productie van groene waterstof (elektroly-

sers). Omdat we verwachten dat er enig potentieel is houden we de inschatting van vorig jaar 

aan en destijds werd gerekend met een minimaal scenario 
 

- Elektrificatie: warmtepompen 

Dit omvat de productie van warm water (of lagedruk stoom) door warmtepompen in plaats van 

gasgestookte warmwaterbereiding. Ook hiervoor wordt door de industrie een inschatting van 

het potentieel gemaakt. Er is geen nieuwe informatie over de voortgang van concrete projecten 

en daarom blijft het effect ongewijzigd. 
 

- Grondstoffentransitie: Waste to Chemicals 

Het betreft een nieuwe fabriek die gemengd afval verwerkt tot synthesegas en vervolgens tot 

schone methanol voor de chemische industrie en de transportsector. Deze fabriek kan 360.000 

ton afval verwerken tot 220.000 ton of 270 miljoen liter duurzame methanol. Momenteel wordt 

methanol meestal geproduceerd uit aardgas of steenkool. Het betreft een aangekondigd plan 

voor een op korte termijn (2022) te realiseren installatie. De CO2 reductie vindt plaats in scope 

3, daar waar de methanol van W2C een vervanging is voor methanol uit fossiele bronnen. De 

reductie draagt niet bij aan het Rotterdamse doel voor 2030.  
 

- Efficiëntie: Circular Steam Project 

Dit betreft een innovatieve techniek voor de behandeling van afvalwater waar met een combi-

natie van vergisting en verbranding stoom geleverd kan worden die op dit moment door Uniper 

geleverd wordt. De realisatie is voorzien in het laatste kwartaal van 2021. Hoewel het project 

een reductie in scope 2 betreft, namelijk door vermindering van geleverde stoom, vindt de re-

ductie plaats bij een naastgelegen bedrijf Uniper UCML en is de verwachting dat de productie 

van stoom afneemt en leidt tot een reductie van brandstofverbruik. 

 

- Walstroom: Heerema aansluiting van 24MW 

Dit betreft een installatie die inmiddels gerealiseerd is en tot doel heeft om het gebruik van 

dieselgeneratoren aan boord van schepen tegen te gaan. Het doel is om uiteindelijk grote 

schepen die zijn afgemeerd in het Calandkanaal volledig van groene stroom te voorzien, niet 

alleen afmeren maar ook operationeel gebruik. De CO2 reductie is bepaald op 15 kiloton per 

jaar en de installatie is operationeel in 2021. Het betreft een zekere maatregel. 

 

- Waterstof: Hytrucks waterstof transportcorridors 

De maatregel omvat verduurzaming van de transportcorridors Antwerpen-Rotterdam-Duisburg 

met meer dan 1.000 brandstofcel trucks en 25 high capacity Refueling Stations(HRS) op de 

corridors. De realisatie is uiterlijk in 2025 en de verwachte CO2-reductie is onbekend. Het pro-

ject wordt uitgevoerd door een consortium van partijen, waaronder Air Liquide en Havenbedrijf 

Rotterdam. Er moet nog een haalbaarheidsstudie worden uitgevoerd om de waardeketen in 

beeld te brengen en er zijn nog teveel aspecten onbekend om aan dit project een CO2-reductie 

toe te kennen. Het is ook onduidelijk welk aandeel van de totale reductie aan Rotterdam kan 

worden toegekend. De status is daarmee onvoldoende concreet. 
 

- Walstroom: Walstroomvisie Rotterdam 
In de komende vijf jaar wordt met een reeks projecten ingezet op een versnelling en opschaling 
van walstroom.  
Inschatting is dat er nu jaarlijks 600 kiloton CO2 en 8000 ton stikstof wordt uitgestoten door 
zeeschepen aan de kade. De beoogde besparing door de walstroomstrategie is 200 kiloton 
CO2 in 2030. De drie pijlers zijn publieke en private kades in en nabij stedelijk gebied,  wal-
stroomvoorzieningen voor ferries, roro-schepen, offshore en cruiseschepen en containersche-
pen. Ook wordt gekeken naar innovaties voor natte bulkschepen. Er worden 8 tot 10 projecten 
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voor verschillende typen zeeschepen opgezet verdeeld over de drie pijlers van het programma. 
Totaal gaat het om een geïnstalleerde capaciteit van 120 MW 
Op dit moment is er nog niet voldoende bekend over de beoogde projecten, de locatie en de 
schaal van de projecten afzonderlijk. De pilotprojecten dienen juist om meer inzicht te krijgen. 
De status is onvoldoende concreet en de CO2 reductie is onbekend en wordt daarom op 0 
gesteld. 
 

- Waterstof: elektrolyser Shell  
Het doel is een grootschalige groene waterstof installatie in het HIC, waarbij waterstof gepro-
duceerd wordt uit groene stroom door middel van elektrolyse. De groene waterstof vervangt 
waterstof uit aardgas (= grijze waterstof) en voorkomt zodoende CO2-uitstoot. De elektrolyser 
heeft een capaciteit van 88 ton waterstof per dag en 32 kiloton per jaar en zou daarmee een 
CO2 reductie van 200 kiloton mogelijk maken. Er is inmiddels een aanmeldingsnotitie MER en 
een aanvraag voor een vergunning ingediend en daarmee is een status verwacht passend. De 
realisatie is in 2023 levering van waterstof vanaf 2024. 
 

- Elektrolyser: AVR en Tronox 
De maatregel omvat de realisatie van een elektrolyser bij AVR en Tronox waarbij waterstof 
wordt gebruikt door AVR en zuurstof door Tronox. AVR levert de elektriciteit. De technische 
haalbaarheid is onderzocht en mogelijk maar de economische haalbaarheid is nog niet zeker. 
Het betreft waarschijnlijk een vermogen van 5 MW maar opschaling zou mogelijk zijn. Op dit 
moment zijn nog onvoldoende details bekend en de CO2 reductie is afhankelijk van de inzet 
van waterstof in het proces dat wordt vervangen. Op dit moment wordt de maatregel gezien als 
onvoldoende concreet en kan nog geen reductie worden toegekend. 
 

- Elektrolyser: Multiphly Neste 
De maatregel omvat een hoge temperatuur elektrolyse op megawatt schaal voor de productie 
van waterstof als grondstof voor hoge kwaliteit biobrandstoffen. 
De groene waterstof vervangt grijze waterstof en dit levert CO2 reductie op. Het is de bedoe-
ling dat dit demonstratieproject eind 2024 gedurende meer dan 16000 bedrijfsuren waterstof 
heeft geproduceerd en daarmee jaarlijks een CO2 reductie van 4 kiloton oplevert. De capaciteit 
van de installatie is 2,6 MW en deze levert 60 kg waterstof per uur. De status van de maatregel 
is verwacht, de CO2-reductie is 4 kiloton, realisatie in 2022. 
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II.5 Maatregelen Consumptie 

 
 

- Afvalinzameling.  

Door nascheiding van plastic afval en uitbreiding van de gft inzameling wordt hergebruik van 

afval bevorderd. In 2023 zamelt Rotterdam in heel de stad gft in, inclusief de hoogbouw. Dat 

sluit aan bij Europese regelgeving. 

 

- Voedselverspilling tegengaan 

Organisaties als Shareaty gaan voedselverspilling tegen. Shareaty heeft met partners in 2020 

62.000 kg voedsel verwerkt en gedoneerd aan sociale restaurants/keukens. Dat komt neer op 

90.000 maaltijden.  
 
  

reductie uitstoot 

[kton CO2]

Maatregel / project status maatregel 
verwacht effect 

2030
toelichting

Afvalinzameling

1 Al het plastic afval scheiden
onvoldoende 

concreet

De maatregel is wel concreet maar de cijfers 

over afvalstromen ontbreken.

2
GFT inzameling in de gehele 

stad
zeker 2

De tonnages GFT inzameling in Rotterdam 

nemen toe de komende jaren. Vooralsnog blijft 

de verwerkingsmethode hetzelfde (alleen 

composteren, en dus geen vergisting) en is de 

zekere reductie 2 kton.

Plantaardig eten

1

Rotterdammers eten in 2030 

nog maar 2 dagen per week 

vlees

onvoldoende 

concreet
0

Dit is een streven en geen maatregel. Deze 

maatregel heeft wel een grote potentie: een 

reductie van 258 kton (in scope 3).

2 Horeca vleesvrij
onvoldoende 

concreet

Voedselverspilling tegengaan

1 ZeroFoodWaste
onvoldoende 

concreet
0

Er zijn reststromen aardappelen (30.000 kilo) en 

groente/fruit (10.000 kilo) opgehaald en 

verdeeld. Onduidelijk is hoeveel fossiele 

verbranding voorkomen is. 

2 Rotterdam tegen verspilling zeker 0,2

Shareaty heeft in 2020 voorkomen dat 54.000 

kg voedsel verspild werd. De CO2 besparing  is 

bepaald op 200 ton ook al is het lastig te 

bepalen of de productie blijvend aangepast 

wordt. 

CO2-neutrale campus

De Erasmus Universiteit wil 2024 een CO2-neutrale universiteit te zijn.
onvoldoende 

concreet

Totaal 2



 

blad 44 van 44 

Effect Rotterdams Klimaatakkoord 

II.6 Schone energie 

 
 

- Hernieuwbare energie 

Rotterdam zet in op de verdere ontwikkeling van hernieuwbare energie door de bouw van 

windparken en een extra impuls op zon PV. Voor windenergie gaat het om dertien nieuwe loca-

ties met in totaal 198 MW; voor zonne-energie om 5 zonneparken met in totaal 152 MW [tekst 

nog aanpassen].  

De opwekking van schone energie uit wind of zon levert geen directe vermindering van de 

CO2-uitstoot. Tegelijkertijd is er bij een groei van elektriciteit uit wind en zon minder fossiele 

stroom nodig dus zal er minder gas- of kolenstook nodig zijn. Bij de huidige omstandigheden 

en prijzen zal die afname bij gascentrales plaatsvinden (de marginale productie-optie). Of die in 

Rotterdam staan of elders is niet te zeggen. De inzet van schone energie wordt daarom in 

vermeden CO2-uitstoot uitgedrukt en betreft scope 2. 

 

Voor de elektriciteitsproducerende sector betreft het de maatregel: 

- Sluiten kolencentrales 

Afspraak uit het Regeerakkoord (Rutte III) is dat alle resterende kolencentrales uiterlijk in 2030 

sluiten, of in ieder geval geen kolen meer gebruiken. Dit is een ‘scope 1-maatregel’. 

 

Maatregel / project
status maatregel 

DCMR

verwacht effect 

2030 DCMR
gewijzigd tov 2019

wind
1 Nieuwe Waterweg gerealiseerd

2 SIF gerealiseerd

3 Sif Noord geschrapt

4 Repowering Landtong Rozenburg verwacht 33

5 Verlengde Nieuwe Waterweg verwacht 7

6 Landtong Rozenburg Oost verwacht 7

7 Beneluxplein verwacht 11

8 Charloisse Poort verwacht 4

9 Harde en Zachte Zeewering verwacht 148

11 Nissewaard - Plaatweg beoogd 3

12 Kleinpolderplein beoogd 0

13 Bedrijventerrein Ommoord beoogd 0

14
Landtong Rozenburg (verwijderd in 

2020)
zeker -17

15 Hartelkanaal (te verwijderen in 2021) zeker -14

16 Dintel (te verwijderen in 2023) zeker -17

zon
1 Zonnepark Hoek van Holland zeker 8

2 Zonnepark Slufter verwacht 33

3 Zonnepark Pernis geschrapt

4
Zonnepark Rotterdam-The Hague 

airport
zeker 4

vermogen verlaagd (van 

23 naar 13 MW)

5 Zonnepark Rijnhaven of omgeving geschrapt

6 Zonnepark Schiebroek verwacht 1

7 Zon op Zuid beoogd 1

8 Werk maken van Zon onvoldoende concreet 0

9 Zon op parkeerterreinenbeoogd (voor 50 parkeerplaatsen); rest nog onvoldoende concreet1

10
Bedrijfsdak Nippon Express op de 

tweede Maasvlakte
verwacht 5

11
Bedrijfsdak van Matrans op het 

bedrijventerrein nabij Pernis
beoogd 2

12
Blijstroom 90 coöperatieve 

zonnedaken
beoogd 4

Totaal 226


