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1 Trend CO2-uitstoot & effect Rotterdamse klimaataanpak 

1.1 Trend in collegeperiode 

De CO2-uitstoot in de collegeperiode is voor de jaren 2017-2020 bekend vanuit de jaarlijkse 
CO2-monitoring van Rotterdam. De jaren die relevant zijn voor de collegeperiode zijn in deze 
paragraaf overgenomen uit de monitor van 2020

1
. De verwachte uitstoot voor 2021, zie hoofd-

stuk 2, is daar aan toegevoegd. Zie Figuur 1. 
 

 
Figuur 1. Trend van CO2-uitstoot in Rotterdam voor de collegeperiode 2017-2021.  

In deze figuur is te zien dat de CO2-uitstoot van 2017 tot 2020 afneemt. De afname in 2018 is 
hoofdzakelijk het gevolg van de sluiting van twee oude eenheden van de Unipercentrale medio 
2017. In 2019 nam de uitstoot vooral af door de lage gasprijs, waardoor een verschuiving van 
de stroomproductie van kolen naar gas plaatsvond. In 2020 speelde de lockdown door de co-
ronapandemie een grote rol en zorgde een langdurige storing bij de Power Plant Rotterdam 
(Riverstone kolencentrale) daarnaast voor een forse afname van de uitstoot. Het effect op de 
uitstoot van de Rotterdamse klimaataanpak, die in 2019 gestart is, was in 2020 nog beschei-
den. Zie § 3.2. 
De CO2-uitstoot in 2021 betreft een schatting. De uitstoot neemt dit jaar naar verwachting toe 
met 2,1 – 4,6 Mton ten opzichte van 2020. Voor een toelichting op die stijging, zie hoofdstuk 2. 
Daarmee komt de uitstoot in 2021 naar verwachting uit op een waarde tussen de 28,3 en 30,8 
Mton en daarmee lager dan de 31,8 Mton in 2017 bij de start van de collegeperiode.  

1.2 Effect klimaataanpak op CO2-uitstoot in 2030 

Om zicht te hebben op het effect van de Rotterdamse klimaataanpak op de uitstoot in 2030 is 
het allereerst nodig om te bepalen welke cijfers daar voor nodig zijn. 

a. De uitstoot in 1990. Deze is vastgesteld in een nulmeting
2
. 

b. Het doel voor 2030. Deze is af te leiden van de uitstoot in 1990.  
c. De verwachte uitstoot in 2030. Deze kan bepaald worden op basis van het geschatte 

effect van de maatregelen van de Rotterdamse klimaataanpak. Zie §3.2.  
 
Verschil in cijfers 

                                                      
1
 https://www.dcmr.nl/sites/default/files/2021-09/CO2-monitor_Rotterdam_2020.pdf  

2
 https://www.dcmr.nl/sites/default/files/2021-11/nulmeting.pdf  
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Voor de Rotterdamse klimaataanpak is de systematiek van de landelijke klimaataanpak ge-
volgd en zijn daarom de sectoren die op nationaal niveau niet worden beschouwd (zeescheep-
vaart en luchtvaart) ook in Rotterdam niet meegenomen. Landbouw, in Rotterdam een kleine 
sector (glastuinbouw in Hoek van Holland), is eveneens bij de Rotterdamse klimaataanpak 
buiten beschouwing gebleven. Deze sectoren worden wel in bovengenoemde nulmeting en de 
jaarlijkse CO2-monitoring meegenomen; daarbij wordt alle uitstoot vanaf het grondgebied van 
Rotterdam beschouwd. Omdat het doel voor 2030 gerelateerd is aan de Rotterdamse klimaat-
aanpak, is een correctie van 0,5 Mton nodig voor de cijfers in de nulmeting. Er is om diezelfde 
reden ook een verschil tussen de cijfers uit de monitoring (zie §1.1) voor 2019 en die van refe-
rentiejaar 2019 voor de Rotterdamse klimaataanpak (zie §3.1). Dat verschil is in 2019, vooral 
door een hogere uitstoot van de zeescheepvaart, gegroeid tot 0,9 Mton. 
 
De uitstoot voor bovengenoemde drie onderdelen wordt dan: 

a. De uitstoot in 1990 is in de nulmeting 23,7 Mton. Na correctie is die dan (23,7 - 0,5 =) 
23,2 Mton.  

b. Het doel in 2030 is dan een uitstoot van maximaal (0,51 x 23,2 = ) 11,8 Mton.  
c. Het geschatte effect van alle maatregelen van de Rotterdamse klimaataanpak be-

draagt een reductie van 9,1 Mton. Dit effect is bepaald ten opzichte van de uitstoot in 
referentiejaar 2019. Deze is 28,3 Mton. Zie §3.1. 

 

 
 
Figuur 2. Het geschatte effect van de maatregelen van de Rotterdamse klimaataanpak op de 
CO2-uitstoot in 2025 en 2030. De uitstoot van de sectoren zeescheepvaart, luchtvaart en land-
bouw is hier niet in meegenomen. Het doel voor 2030 is 49% reductie ten opzichte van de uit-
stoot in 1990. 

De grafiek geeft de uitstoot weer voor 1990 (basis voor doel 2030), 2017 (start collegeperiode), 
2019 (referentiejaar Rotterdamse klimaataanpak) en voor de zichtjaren van de klimaataanpak 
2021, 2025 en doeljaar 2030. Deze figuur is in feite een vereenvoudigde weergave van Figuur 
3 in §3.2.  
Het effect van de maatregelen is 0,1 Mton in 2021. De komende jaren zal dat effect toenemen 
tot 3,1 Mton in 2025. In 2030 is het geschatte effect van alle maatregelen een reductie van 9,1 
Mton. Omdat niet alle maatregelen ‘zeker’ zijn, sommige ook ‘beoogd’ of ‘verwacht’, geeft dit 
waarschijnlijk een overschatting van het effect. Het effect van plannen die nog onvoldoende 
concreet zijn, is op ‘nul’ gesteld. Er is nog 7,4 Mton extra reductie nodig om het doel in 2030 te 
realiseren. Zie ook §3.2.  
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2 Verwachte uitstoot 2021 

Dit hoofdstuk biedt een schatting van de totale Rotterdamse CO2-uitstoot in 2021. Er zijn nog 
geen emissiecijfers over 2021 beschikbaar; deze volgen medio 2022. De schatting is gemaakt 
op basis van ontwikkelingen in de verschillende sectoren, waarbij voor de Rotterdamse uitstoot 
vooral de energiesector en de industrie bepalend zijn (zie Tabel 1). Deze schatting bevat een 
behoorlijke onzekerheid; daarom zijn afrondingen op tienden van megatonnen gebruikt en is 
een ruime bandbreedte aangehouden.  
 
De uitstoot in 2020 was 3,0 Mton lager dan in 2019. Zie Tabel 1. Dat was vooral het gevolg van 
een langdurige storing bij de kolencentrale Power Plant Rotterdam (PPR) en een lagere pro-
ductiviteit bij de industrie door de coronacrisis. De CO2-uitstoot in 2021 zal toenemen door her-
stel van de economie, een verschuiving van gas naar kolen voor de stroomproductie en het 
weer in productie gaan van de PPR medio 2021. Dit alles leidt in Rotterdam in 2021 tot een 
verwachte toename van 2,1 – 4,6 Mton CO2 ten opzichte van 2020. Door de maatregelen van 
de Rotterdamse klimaataanpak kan een daling van 0,1 Mton verwacht worden (zie §3.2). Al 
met al betekent dit dat de uitstoot in 2021 zal stijgen tot 28,3 tot 30,8 Mton en daarmee 3,5 tot 
1,0 Mton lager dan in 2017. 
 
Tabel 1. CO2-uitstoot per sector in 2017-2020 en de verwachte uitstoot in 2021. 

 
 
In de volgende paragrafen is de te verwachten uitstoot in 2021 per sector en het verschil ten 
opzichte van 2020 beschreven.  

2.1 Uitstoot energiesector 

In 2021 is er naar verwachting een toename van de CO2-uitstoot bij de kolencentrales ten op-
zichte van 2020. Daar zijn twee belangrijke redenen voor: 

- In de eerste helft van 2021 was er een forse toename van de vraag naar kolen voor 
stroomopwekking. Dat komt volgens het Rotterdamse Havenbedrijf

3
 door de opleving 

van de economie, de tegenvallende opwekking van stroom uit wind en de hoge gas-
prijzen. ‘Hoge gasprijzen maakten dat energieopwekking met kolen concurrerend was, 
de gestegen prijzen voor CO2-uitstootrechten ten spijt’. In de tweede helft van dit jaar is 
de gasprijs verder gestegen en draaien de kolencentrales op volle toeren

4
.  

- De kolencentrale Power Plant Rotterdam (Onyx), die nagenoeg heel 2020 door storing 
stil lag, is in juli 2021 weer opgestart met de stroomproductie. De centrale lijkt inmid-
dels de volledige productiecapaciteit te gebruiken. Ondertussen beoordeelt het Rijk 
een door Onyx ingediend subsidievoorstel voor het stoppen van gebruik van kolen. Het 
besluit daarover wordt medio november 2021 verwacht, maar dat zal de stroomproduc-
tie van dit jaar waarschijnlijk niet meer beïnvloeden.  

 

                                                      
3
 https://www.portofrotterdam.com/nl/over-het-havenbedrijf/financien/halfjaarberichten 

4
 https://www.rtlnieuws.nl/economie/bedrijven/artikel/5260140/kolencentrales-energietransitie-

elektriciteitsprijzen-gasprijs  

Sector [Mton CO2] 2017 2018 2019 2020 2021

Industrie 13,595 13,710 14,903 13,763 14,7 - 15,2

Energiesector 15,289 13,167 11,115 9,370 10,4 - 12,4

Mobiliteit 1,998 2,229 2,254 2,107 2,2

Gebouwde omgeving 0,894 0,914 0,884 0,878 1,0

Landbouw 0,056 0,056 0,053 0,053 0,05

Totaal 31,831 30,076 29,209 26,171 28,3 - 30,8
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Het wetsvoorstel, dat voorziet in een tijdelijke beperking van de toegestane CO2-emissie als 
gevolg van de productie van elektriciteit met behulp van kolen

5
 is aangenomen, maar nog niet 

van kracht. De inwerkingtreding van de wet is afhankelijk van de inwerkingtreding van een 
AMvB. Of dit nog in 2021 gebeurt is onduidelijk, maar het effect voor 2021 zal beperkt zijn.  
 
Voor de kolencentrales geldt daarom de volgende verwachting voor 2021: 

- Onyx: een jaarproductie van 40-50% en een uitstoot van ongeveer 1,5 – 2 Mton. 
- Uniper: een jaarproductie van 60-90% en correctie voor meestook van biomassa. De 

verwachte netto CO2-uitstoot is 3,5 - 5 Mton.  
 
In 2020 was de gezamenlijke uitstoot van de twee kolencentrales, na correctie voor biomassa, 
3,4 Mton. In 2021 is die naar verwachting 5 – 7 Mton.  
 
Bij de gascentrale (RoCa) is er mogelijk een afname, maar de uitstoot van deze centrale is 
relatief klein (0,3 Mton). Bij de gasgestookte WKK’s is de situatie iets complexer, omdat die ook 
stoom leveren en de productieprijs daardoor minder gevoelig is voor de hoge gasprijs. Een 
afname van ongeveer 0,5 Mton ten opzichte van de uitstoot in 2020 kan worden verwacht.  
 
Grofweg wordt een toename van 1 - 3 Mton voor de energiesector verwacht in 2021. 
 
Tabel 2. CO2-uitstoot van de energiesector in 2019 en 2020 en de verwachte uitstoot in 2021. 

 

2.2 Uitstoot industrie 

De productie bij de industrie, waar de raffinaderijen in de Rotterdamse haven een belangrijk 
onderdeel van vormen, neemt weer toe nu de beperkingen door corona voor mobiliteit zijn ver-
dwenen en de economie weer aantrekt (in 2021 verwacht het CPB een groei van de economie 
van bijna 4%

6
). De productie bij de raffinaderijen zat in het tweede kwartaal van 2021 weer 

bijna op het niveau van 2019
7
 en de vraag naar olie is sinds de zomer verder toegenomen

8
. Bij 

een groeiende economie kan ook een hogere productiviteit en uitstoot bij de chemie verwacht 
worden. De verwachting voor 2021 is daarom dat de CO2-uitstoot van de industrie vergelijkbaar 
zal zijn met het niveau van 2019 en met circa 0,9 - 1,4 Mton toeneemt ten opzichte van 2020. 
 
Tabel 3. CO2-uitstoot van de sector Industrie in 2019 en 2020 en de verwachte uitstoot in 2021. 

 

2.3 Uitstoot mobiliteit 

Voor mobiliteit wordt in 2021, na een daling in 2020 (landelijk met 11%
9
), een toename van de 

uitstoot verwacht tot bijna het niveau van voor de coronacrisis
10

. Zowel het wegverkeer als de 
scheepvaart trekt weer aan. De coronapandemie en het massaal thuiswerken lijken vooral 
gevolgen te hebben voor de bezetting in het OV. De uitstoot van het wegverkeer, voor perso-
nen en vracht, neemt weer toe en zal naar verwachting het niveau van 2019 gaan benaderen. 

                                                      
5
 https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35668_verbod_op_kolen_bij  

6
 https://www.cpb.nl/forecasts  

7
 https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/84596NED/table?searchKeywords=benzine  

8
 https://www.nrc.nl/nieuws/2021/10/05/energie-opec-beperkt-verhoging-olieproductie-ondanks-

toegenomen-mondiale-vraag-a4060675  
9
 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/10/uitstoot-broeikasgassen-8-procent-lager-in-2020  

10
 https://www.verkeerskunde.nl/artikel/drukte-na-de-anderhalve-meter  

Sector [Mton CO2] 2019 2020 2021

Energiesector 11,115 9,370 10,4 - 12,4

Sector [Mton CO2] 2019 2020 2021

Industrie 14,903 13,763 14,7 - 15,2
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Het aandeel elektrische voertuigen neemt gestaag toe. Voor 2021 betekent dat een toename 
van een kleine 0,1 Mton ten opzichte van 2020. 
 
Tabel 4. CO2-uitstoot van de sector Mobiliteit in 2019 en 2020 en de verwachte uitstoot in 2021. 

 

 

2.4 Uitstoot gebouwde omgeving 

Voor 2021 zal de uitstoot iets toenemen. De eerste maanden in 2021 waren relatief koud, 
waardoor het gas- en warmtegebruik hoger zal zijn

11
. Ook zal de uitstoot bij de commerciële en 

publieke dienstverlening weer wat stijgen nu daar na de coronacrisis meer activiteiten plaats-
vinden. Mogelijk leidt de hogere gasprijs tot een iets lager gasgebruik in de laatste maanden 
van 2021. Dat is mede afhankelijk van de buitentemperatuur. De toename in 2021 zal grofweg 
0,1 Mton bedragen. 
 
Tabel 5. CO2-uitstoot van de Gebouwde Omgeving in 2019 en 2020 en de verwachte uitstoot in 
2021. 

 

2.5 Uitstoot landbouw 

Voor 2021 is er mogelijk een kleine toename na de coronadip
12

 in 2020. Maar de verschillen in 
absolute zin zullen beperkt zijn. 
  

                                                      
11

 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/37/uitstoot-broeikasgassen-bijna-weer-op-niveau-pre-
corona  

Sector [Mton CO2] 2019 2020 2021

Mobiliteit 2,254 2,107 2,2

Sector [Mton CO2] 2019 2020 2021

Gebouwde omgeving 0,884 0,878 1,0
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3 Effect van Rotterdamse klimaataanpak 

Dit hoofdstuk toont het totaal verwachte effect van de Rotterdamse klimaataanpak op de uit-
stoot van CO2. De klimaataanpak betreft zowel de doorrekenbare deals van de klimaattafels 
van het Rotterdams Klimaatakkoord als de doorwerking van het overheidsbeleid (EU, Neder-
land, Rotterdam) op de uitstoot in Rotterdam. De verwachte reductie is de optelsom van het 
effect van de bestaande maatregelen, zoals in eerdere berekeningen is bepaald

12,13
, en dat van 

de nieuwe maatregelen (zie bijlage I). Het effect voor die nieuwe maatregelen is bepaald in een 
‘light-versie’. Daarbij is verondersteld dat het effect van de bestaande maatregelen ongewijzigd 
is, ook als er ondertussen wijzigingen in omvang of status hebben plaatsgevonden. 
 
De optelsom is gemaakt voor de zichtjaren 2021, 2025 en 2030. Er is onderscheid gemaakt 
naar thema (tafel) en naar status van de maatregel (zeker, verwacht of beoogd). Voor het ba-
sispad tot 2030 wordt de uitstoot van de referentiesituatie aangehouden. Zie §3.1.  
De cijfers in onderstaande tabellen suggereren een hoge nauwkeurigheid. Deze is echter be-
perkt omdat bij de berekeningen aannames zijn gebruikt. Daarom zijn in de tekst de cijfers 
afgerond op tienden van megatonnen CO2. Voor meer toelichting op de systematiek, zie de in 
de vorige alinea genoemde berekeningen.  

3.1 Referentiesituatie 

Huidige situatie (2019) 
Omdat de bestaande maatregelen (uit de voorgaande berekeningen) als ongewijzigd worden 
beschouwd en de omvang van het effect afhankelijk kan zijn van de gehanteerde referentiesi-
tuatie (uitstoot in 2019), wordt deze hier ook aangehouden. 
 
Bij de hier vermelde uitstoot van 2019 zijn twee kanttekeningen te plaatsen:  

- De uitstoot is in de CO2-monitor 2020
1
 enigszins bijgesteld ten opzichte van de voorlo-

pige uitstoot van 2019 die bij de vorige doorrekening van de Rotterdamse klimaataan-
pak gebruikt is.  

- De in Tabel 6 getoonde cijfers zijn lager dan die uit de CO2-monitor, omdat de deelsec-
toren zeescheepvaart, luchtvaart (beide onderdeel van de sector Mobiliteit) en land-
bouw bij de Rotterdamse klimaataanpak buiten beschouwing blijven. 

 
Tabel 6. CO2-uitstoot, doel en opgave Rotterdamse klimaataanpak [kton] 

 
1990 2017 2019 2030 

Sector 
  

 Doel Basispad opgave 

Gebouwde omgeving 1.088 878 884    

Mobiliteit 1.166 1.391 1.420    

Haven & Industrie 13.146 13.619 14.903    

Energiesector 7.800 15.289 11.115   
 

Totaal 23.200 31.177 28.322 11.832 28.322 16.490 

 
De uitstoot in 1990, zonder zeevaart, luchtvaart en landbouw, bedroeg 23,2 Mton CO2. In 2019 
was dit 28,3 Mton. Om de huidige 49% reductiedoelstelling te realiseren, mag de uitstoot in 
2030 nog maximaal 11,8 Mton bedragen. De opgave voor de Rotterdamse klimaataanpak is 
daarmee het realiseren van een reductie van 16,5 Mton CO2.  

                                                      
12

 https://www.dcmr.nl/sites/default/files/2021-
10/Effect%20Rotterdams%20Klimaatakkoord%20def%20handtekeningen.pdf  
13

 https://www.dcmr.nl/sites/default/files/2021-
03/Effect%20update%202020%20Rotterdamse%20Klimaataanpak.pdf  



 

Trend CO2-uitstoot & effect Rotterdamse klimaataanpak  blad 11 van 21  

3.2 Effect van Rotterdamse klimaataanpak  

Voor de verschillende sectoren is het effect van de bestaande maatregelen op de CO2-uitstoot 
(uit de vorige update) hier opnieuw vermeld. Zie Tabel 7. Dat is eveneens gedaan voor de sta-
tus van die maatregelen. Zie Tabel 8. 
 
Tabel 7. CO2-reductie per thema voor bestaande maatregelen. 

 
 
Tabel 8. CO2-reductie van de bestaande maatregelen, per maatregel categorie. 

 
 
Als daar het effect van de nieuwe maatregelen, zie Tabel 11 en Tabel 12 (in bijlage I), bij wordt 
opgeteld, ontstaan de cijfers zoals vermeld in Tabel 9 en Tabel 10. 
 
Tabel 9. CO2-reductie per thema voor alle (bestaand + nieuw) maatregelen. 

 
 
Tabel 10. Effect van alle (bestaand + nieuw) maatregelen per categorie.  

 
 
Als de verwachte reductie van 9,1 Mton (Tabel 9 en Tabel 10) wordt afgezet tegen de opgave 
van 16,5 Mton (zie Tabel 6), wordt duidelijk dat het doel voor 2030 met het huidige totaalpakket 
van voldoende concrete maatregelen niet gehaald wordt. De restopgave (gap) bedraagt daar-
mee 16,5 – 9,1 = 7,4 Mton CO2. Zie ook Figuur 3.  

Reductie CO2 in kton (scope 1)

status maatregel 2021 2025 2030

Gebouwde omgeving 8              78             174           

Mobiliteit              61            287            428 

Haven en Industrie              25         2.739         3.589 

Energiesector (fossiel)              -                -           4.767 

 Totaal              94         3.104         8.957 

 jaar 

Reductie CO2 in kton (scope 1)

status maatregel 2021 2025 2030

zeker 72             243           5.113        

verwacht              15            340            370 

beoogd               7         2.521         3.474 

 Totaal              94         3.104         8.957 

 jaar 

Reductie CO2 in kton (scope 1)

status maatregel 2021 2025 2030

Gebouwde omgeving 8              80             176           

Mobiliteit 61             301           451           

Haven en Industrie 25             2.745        3.704        

Energiesector (fossiel) -            -            4.767        

Totaal              94         3.126         9.097 

jaar

Reductie CO2 in kton (scope 1)

status maatregel 2021 2025 2030

zeker 72             243           5.113        

verwacht 15             346           376           

beoogd 7              2.537        3.608        

Totaal              94         3.126         9.097 

 jaar 
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Figuur 3. Het effect van de Rotterdamse Klimaataanpak op de CO2-uitstoot in 2021, 2025 en 
2030.  

Figuur 3 toont de CO2-uitstoot in 1990, voor de collegeperiode van 2017 tot 2021, en de ver-
wachte uitstoot in 2025 en 2030 door uitvoering van de Rotterdamse klimaataanpak. Het is 
dezelfde grafiek als in de vorige doorrekening

13
 met dien verstande dat de verwachte reducties 

in 2021, 2025 en 2030 zijn bijgesteld. Onder ‘gerealiseerd’ wordt de autonome afname (of toe-
name) verstaan die in 2017-2020 door met name ontwikkelingen bij de energiesector (ver-
schuiving van kolen naar gas of omgekeerd, langdurige storing in kolencentrale) en in 2020 
door de coronacrisis is ontstaan. 
 
De uitstoot in 2021 in deze grafiek is, net als die voor 2025 en 2030, gebaseerd op de referen-
tie-uitstoot van 2019 (zie §3.1). De verwachte effecten van de klimaataanpak zijn daar van 
afgetrokken.   
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Bijlage I. Update Rotterdamse klimaataanpak nieuwe maatrege-
len 2021 

I.1 Update, light versie 

Rotterdam heeft de DCMR gevraagd om de maatregelen van de Rotterdamse klimaataanpak 
te beoordelen op het CO2-effect. Dat is voor de eerste keer eind 2019 gebeurd en een eerste 
update daarvan is begin 2021 verschenen

13
. Deze bijlage bevat een volgende update. Het 

betreft dit keer een ‘light’ versie: alleen nieuwe, concrete maatregelen die in de loop van 2021 
zijn ontwikkeld, zijn meegenomen. Bestaande maatregelen blijven hier buiten beschouwing. 
Ook als er ondertussen wijzigingen in omvang of status hebben plaatsgevonden. Maatregelen 
die eerder onvoldoende concreet waren voor een doorrekening, maar in 2021 concreet zijn 
geworden, zijn wel meegenomen.  
 
Een toelichting op de methodiek (scopes, zichtjaren, status maatregelen, etc.) van de beoorde-
ling is in de eerdergenoemde update

13
 te vinden. Deze bijlage beschrijft het verwachte effect 

van de nieuwe maatregelen van de Rotterdamse klimaataanpak op de uitstoot van CO2 en op 
de luchtkwaliteit. De berekeningen zijn per thema en per maatregel uitgevoerd en in § I.5 
weergegeven. 

I.2 Totaal effect van nieuwe maatregelen 

De nieuwe maatregelen van de vijf thema’s (Gebouwde omgeving, Mobiliteit, Haven & Indu-
strie, Consumptie en Schone energie zorgen in 2021 voor een minimale (<1 kton) daling van 
de uitstoot in scope 1 en van 2 kton CO2 in scope 2. In 2025 wordt een reductie van 22 kton in 
scope 1 en 21 kton in scope 2 verwacht. In 2030 komt daar 118 kton in scope 1 bij en bedraagt 
de totale reductie 140 kton.  
 
Het beeld voor scope 1 is per thema (Tabel 11) en per status van de maatregel (Tabel 12) 
weergegeven. 
 
Tabel 11. CO2-reductie per thema, scope 1. 

  
 
Tabel 12. CO2-reductie per maatregel, scope 1. 

  
 

Reductie CO2 in kton (scope 1)

status maatregel 2021 2025 2030

Gebouwde omgeving 0 2 2

Mobiliteit 0 14 23

Haven en Industrie 0 6 115

Energiesector (fossiel) 0 0 0

Totaal 0 22 140

jaar

Reductie CO2 in kton (scope 1)

status maatregel 2021 2025 2030

zeker 0 0 0

verwacht 0 6 6

beoogd 0 16 134

Totaal 0 22 140

jaar
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I.3 Effect per thema 

Deze paragraaf biedt per thema een beschrijving van de nieuwe maatregelen en het CO2-effect 
daarvan. Een overzichtstabel per thema en een toelichting op de beoordeling van de maatrege-
len is te vinden in § I.5. Vanwege de beperkte omvang van de maatregelen zijn deze in de 
tabellen met een cijfer achter de komma vermeld. Bij de totalen zijn de cijfers, rekening hou-
dend met de beperkte nauwkeurigheid, afgerond naar hele kilotonnen.  

I.3.1 Gebouwde omgeving 

De nieuwe maatregelen voor het thema Gebouwde omgeving zijn: 
- Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) energiebesparingspakketten: Dit 

gaat om 32.000 beschikbare vouchers voor huurders en eigenaar-bewoners, in te zet-
ten voor kleine energiebesparende maatregelen (bijv. tochtstrips, ledlampen, radiator-
folie). In eerste instantie zijn deze pakketten bedoeld voor Rotterdammers met een 
smalle beurs. 

- VVE’s: energiebesparingsadviezen en subsidie voor isolatie voor verenigingen van ei-
genaren. 

 
Tabel 13. Effect nieuwe maatregelen Gebouwde omgeving. 

  
 
In 2021 is er nog geen CO2-effect van deze nieuwe activiteiten. De nieuwe maatregelen leiden 
in 2025 tot 1,6 kton, in 2030 tot 0,6 kton extra CO2-reductie. In totaal betekent dat een reductie 
van, afgerond, 2 kton. 

I.3.2 Mobiliteit 

Er zijn enkele nieuwe maatregelen voor het thema Mobiliteit: 
- Deelmobiliteit. Het gebruikmaken van deelauto’s door particulieren. Vanaf 2022 ge-

beurt dit ook bij nieuwbouwprojecten.  
- Werkgeversaanpak (mobiliteitsmanagement). Met Rotterdamse werkgevers worden af-

spraken gemaakt om de CO2-uitstoot van het werkgerelateerde verkeer met 50% te 
reduceren in 2030 (ten opzichte van 2016). In 2021 en 2022 zullen de eerste 50 deel-
nemende bedrijven en twee bedrijventerreinen, die samen 65.000 werknemers heb-
ben, hiervoor een intentieverklaring tekenen. De jaren daarna moeten de resterende 
325.000 werknemers volgen. 

 
Tabel 14. Effect maatregelen Mobiliteit [kton CO2-reductie] 

  
 
Er is een minimaal (< 1 kton) effect in 2021 van de nieuwe maatregelen. In 2025 zorgen de 
maatregelen voor een CO2-reductie van 14 kton, in 2030 is dat 9 kton extra en 23 kton in totaal. 
Omdat de maatregelen betrekking hebben op het personenwegverkeer zal dit ook buiten Rot-
terdam tot reductie (zo’n 80 kton extra) leiden. 

Reductie CO2 in kton (scope 1)

status maatregel 2021 2025 2030

zeker 0 0 0

verwacht 0 1,6 1,6

beoogd 0 0 0,6

Totaal 2 2

jaar

Reductie CO2 in kton (scope 1)

status maatregel 2021 2025 2030

zeker 0,02 0,0 0

verwacht 0 4,1 4,1

beoogd 0 9,4 18,8

Totaal 0 14 23

jaar
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I.3.3 Haven & Industrie 

De nieuwe maatregelen voor het thema Haven & Industrie zijn: 
- Elektrolyser. Er zijn drie nieuwe elektrolysers voorzien, twee van 100 MW en een klei-

nere van 10 MW, die (hoofdzakelijk) groene waterstof gaan produceren. 
- Walstroom. Deze maakt een dieselgenerator overbodig voor schepen die aan de kade 

liggen. Als die generator (met het schip) gekoppeld is aan een inrichting is de reductie 
aan die inrichting toe te wijzen. Als er geen koppeling is met een inrichting betreft het 
een reductie van de scheepvaart. Als het om zeeschepen gaat valt het buiten de scope 
van het Rotterdams Klimaatakkoord. Zie § 1.2. 

 
Tabel 15. Effect maatregelen Haven & Industrie [kton CO2-reductie] 

  
 
Er is in 2021 nog geen effect van de nieuwe maatregelen. In 2025 is de CO2-reductie 6 kton. In 
2030 groeit die reductie met 109 kton tot een totaal van 115 kton. 

I.3.4 Schone energie 

Er zijn drie nieuwe projecten/programma’s:  
- Wind Innocent. Een nieuw bedrijf op de Maasvlakte wil CO2-neutraal opereren en 

groene stroom gaan produceren met onder meer twee windturbines. 
- Zon Innocent. Datzelfde bedrijf wil ook een groot aantal zonnepanelen plaatsen op het 

eigen dak. 
- Werk maken van zon. Dit betreft een grootschalige aanpak om ondersteuning te leve-

ren en bedrijven aan te zetten tot het plaatsen van zonnepanelen. Het Klimaatfonds 
maakt daar onderdeel van uit.  

- Voor de fossiele energiesector zijn er geen nieuwe maatregelen.  
 
Tabel 16. Vermeden uitstoot in scope 2 door maatregelen Schone energie 

  
 
In 2021 zal de CO2-uitstoot in scope 2 met 2 kton afnemen. In 2025 is door ontwikkeling van 
energie uit wind en zon de vermeden CO2-uitstoot 21 kton. Na 2025 zijn nog geen verdere 
(concrete) ontwikkelingen voorzien. 

I.3.5 Consumptie 

Het thema Consumptie kent een andere aanpak dan de andere thema’s. Bij Consumptie gaat 

het niet om reducties in scope 1 of 2 emissies maar om mogelijke keteneffecten (scope 3 

emissies). Hoewel scope 3-reducties niet direct bijdragen aan het halen van Rotterdamse doel-

stellingen, is er wel het besef dat deze voor een klimaataanpak relevant zijn. De impact in de 

keten is te kwantificeren door middel van Life Cycle Analysis (LCA’s) voor concrete projecten of 

producten. 

 

 

reductie uitstoot CO2 in kton

status maatregel 2021 2025 2030

zeker 0,2 0,2

verwacht

beoogd 6,2 114,8

Totaal 0 6 115

jaar

vermeden uitstoot CO2 in kton

status maatregel 2021 2025 2030

zeker 2 2 2

verwacht 0 21 21

beoogd 0 0 0

Totaal 2 23 23

jaar
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Voor de huidige doorrekening is voor twee onderwerpen, textiel en elektronica, de potentiele 

impact van interventies gekwantificeerd op basis van hypotheses. In de eerste doorrekening 

van de Rotterdamse klimaataanpak
12

 is dat gedaan voor het verminderen van vleesconsumptie 

in Rotterdam.  

 
Hier zijn dus hypotheses gedaan voor: 
- Textiel: Veronderstelling dat de gemiddelde Rotterdammer jaarlijks 6 kledingstukken min-

der koopt. Een dergelijke aanpassing in de kledingconsumptie levert een potentiele bespa-
ring op van 28,5 kton in Rotterdam. 

- Elektronica: Veronderstelling dat door meer inzet op reparatie de levensduur van elektroni-
sche apparaten (zoals witgoed en elektronica) met 35% verlengd wordt. Dat zou voor een 
besparing zorgen van 7,4 kton CO2.

14
 

I.4 Effect voor de luchtkwaliteit 

Naast het effect van maatregelen voor de CO2-uitstoot, is het effect van die maatregelen voor 
de luchtkwaliteit bepaald. 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. Het effect is beschreven voor NOx en PM10. Alleen bij een 
significante reductie van de emissies op leefniveau, zoals bij wegverkeer of scheepvaart, is een 
meetbare afname van de concentraties te verwachten. 
 
Tabel 17. Effect van de nieuwe maatregelen op de uitstoot (ton) en op de luchtkwaliteit (µg/m3) 
in het centrum van Rotterdam 

Maatregel NOx  

reductie 

(ton) 

PM  

reductie 

(ton) 

Effect op NO2- 

concentratie 

(µg/m
3
) 

Effect op fijnstof  

concentratie 

(µg/m
3
) 

Gebouwde omgeving 0,4 0 0 nvt 

Mobiliteit 10,5 0,4 <0,1 <0,01 

Haven & industrie 58,1 1,7 0
 
 0

 
 

Schone energie 8,0 0 0 0 

Consumptie 0 0 0 0 

Totaal 77,0 2,1 0 0 

 
- Gebouwde Omgeving. Voor de gebouwde omgeving gaat het om een kleine reductie 

van de NOx-uitstoot. Voor de luchtkwaliteit is het effect minimaal. 
- Mobiliteit. Voor Mobiliteit is een reductie van vooral de NOx-uitstoot te verwachten. Het 

effect vindt verspreid over de stad plaats. Plaatselijk kan de luchtkwaliteitverbetering 
oplopen tot genoemde getallen. 

- Haven & Industrie. Walstroom heeft in het centrum van de stad nauwelijks effect, maar 
lokaal bij de ligplaatsen (Coolhaven, Aelbrechtskade en Wilhelminakade) is er een sig-
nificant positief effect op de luchtkwaliteit. Deze kan oplopen tot enkele microgrammen 
NO2 en enkele tienden microgram fijnstof per m

3
. Daarnaast zal de lokale hinder door 

geur, stof en geluid (die de generatoren van de schepen veroorzaken) verminderen.  
De reductie van de uitstoot door de elektrolysers vindt in de haven plaats en zal geen 
meetbaar luchtkwaliteitseffect in de stad opleveren. 

- Schone energie. Door meer schone energie is er minder uitstoot bij de fossiele (kolen 
en gas) energiecentrales. Ook al kunnen dit Rotterdamse centrales zijn, zal het effect 
op leefniveau minimaal zijn. 

- Consumptie. Voor Consumptie is het effect minimaal. 

                                                      
14

 Gebaseerd op EU cijfers uit: https://eeb.org/library/coolproducts-report/ en 
https://allecijfers.nl/gemeente/rotterdam/#woningkenmerken 



 

Trend CO2-uitstoot & effect Rotterdamse klimaataanpak  blad 17 van 21  

I.5 Beoordeling per thema 

I.5.1 Gebouwde omgeving 

 
 
Er zijn twee nieuwe maatregelen: 

• RREW (Regeling Reductie Energiegebruik Woningen), de opvolger van de RRE rege-
ling.: De gemeente stelt 32.000 vouchers beschikbaar voor pakketten voor het nemen 
van eenvoudige energiebesparende maatregelen, zoals tochtstrips, ledlampen en radi-
atorfolie. Deze vouchers zijn in eerste instantie bedoeld voor Rotterdammers met een 
smalle beurs (huurders en eigenaar-bewoners). Verwacht wordt dat 50% (16.000) van 
de pakketten ook daadwerkelijk wordt aangevraagd. Jaarlijks leveren deze maatrege-
len in woningen een CO2-besparing op van gemiddeld 100 kg per woning, dus in totaal 
1.600 ton op. 

• VVE maatregelen: Dit gaat om een mix van energiebespaaradviezen (waaronder RRE 
adviezen) voor 3000 woningen en subsidie voor isolatiemaatregelen voor 300 wonin-
gen. Voor de energiebespaaradviezen wordt 200 kg CO2-reductie per woning toege-
kend. Voor de isolatiemaatregelen 135 kg per woning. In totaal komt dit neer op 640,5 
ton CO2-reductie. 

I.5.2 Mobiliteit 

 

Tafel: Gebouwde omgeving

Maatregel / project jaar status effect toelichting

RREW 2022-2025 verwacht 1,6

Kleine maatregelen: vouchers kunnen door bewoners 

gebruikt worden voor energiebesparende maatregelen. 

Levert jaarlijkse besparing van kosten en van 100 kg 

CO2 per woning, onzekerheid wbt aanvraag is hierin 

verdisconteerd.

VVE maatregelen 2022-2030 beoogd 0,6

Mix van energiebesparingsadviezen en 

isolatiemaatregelen, resp. 200kg en 135 kg per 

woning

Totaal 2

reductie uitstoot [kton CO2]

Tafel: Mobiliteit

Maatregel jaar status effect toelichting

3.1 Deelmobiliteit 2021 zeker 0,02

In 2021 worden 125 vergunningen uitgegeven 

voor deelauto’s; 

22% van deze kms wordt binnen Rotterdam 

gereden. 

3.1 Deelmobiliteit 2022 verwacht 0,4

In 2022 worden 388 vergunningen voor 

elektrische deelauto’s voorzien. 

Daarnaast ca. 100 elektrische deelauto’s in 

nieuwbouwontwikkelingen.

22% van deze kms in Rotterdam. 

3.2 werkgeversaanpak (WGA) 2021-2030 verwacht 3,8

Effect CO2 reductie 2030 van WGA is per 

werknemer gemiddeld  50% reductie. 

In de eerste fase nemen 50 bedrijven en 2 

bedrijventerreinen met in totaal ca. 65.000 

werknemers vanaf eind 2021 deel aan WGA. 

Dat levert een reductie van ruim 20 kton op. 

Geschat: 22% van effect WGA landt (rijdt nu) 

in R'dam; cf aanname bij deelmobiliteit. 

Algehele correctie (zie 3.2) 25% om overlap te 

voorkomen. 

3.2 werkgeversaanpak (WGA) 2022-2030 beoogd 18,8

110.000 werknemers extra, waar financiering al 

voor geregeld is en 215.000 werknemers waar 

aanpak voor al voor gereed is en in begroting al 

deel gereserveerd is

Totaal effect nieuwe 

maatregelen
23

reductie uitstoot [kton CO2]
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Er zijn twee nieuwe maatregelen.  

• Deelmobiliteit. In 2021 zijn/worden 125 vergunningen uitgegeven voor deelauto’s. Dit 
zijn nog benzineauto’s. In 2022 zijn 388 vergunningen voor elektrische deelauto’s 
voorzien. Daarnaast komen er ca. 100 elektrische deelauto’s in nieuwe wijken. De 
doelgroep wordt gevormd door mensen die minder dan 10.000 km per jaar rijden. Uit-
gaande van een landelijk aantal van 90.000 auto’s in deze categorie, die gezamenlijk 
60 kton CO2 uitstoten, betekent dat per ‘vermeden’ auto een reductie van 0,67 ton CO2 
per jaar. Uit een onderzoek van Goudappel Coffeng blijkt dat 22% van deze kilometers 
binnen Rotterdam wordt gereden. Alleen die tellen mee voor de Rotterdamse doelstel-
ling. De overige vermeden kilometers zijn voor het klimaat uiteraard net zo belangrijk.  

• Werkgeversaanpak (WGA). Bijna de helft van wegverkeer personen in Nederland is af-
komstig van werkgebonden verkeer (CE, 2018). De inzet van de WGA is bedrijven te 
benaderen om mee te doen en zich er voor in te zetten dat hun werknemers door aan-
passing van het werkgerelateerde vervoer gemiddeld 50% CO2-reductie realiseren, ui-
terlijk in 2030. Als alle werknemers van Rotterdamse bedrijven dit realiseren zou daar-
mee bijna een kwart van de uitstoot van het wegverkeer (in 2019 was de uitstoot van 
het personen wegverkeer 640 kton CO2) gereduceerd kunnen worden. De verwachting 
is dat in 2021 en 2022 in totaal 50 werkgevers en twee bedrijventerreinen met in totaal 
65.000 werknemers een intentieovereenkomst tekenen en daarmee de beoogde 50% 
reductie beloven te realiseren. De bedoeling is (financiering is geregeld) dat daar in de 
tweede fase, vanaf 2022, nog meer bedrijven met in totaal 110.000 werknemers bij 
komen. In de derde fase, waarvoor de aanpak gereed is en een deel van het geld al 
gereserveerd is, volgen de resterende 215.000 werknemers (in totaal gaat het om 
390.000 werknemers). Dat levert, na correctie voor andere maatregelen om dubbeltel-
ling te voorkomen, een reductie van ruim 100 kton op. Daarvan betreft 22,6 kton (22% 
aanname) Rotterdamse uitstoot. 
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I.5.3 Haven & Industrie 

 
 
Er zijn 7 nieuwe maatregelen: 

• Elektrolyser Uniper 100 MW. Dit is een elektrolyser van 100 MW die in 2025 moet wor-
den gerealiseerd. Er is onvoldoende zekerheid over de levering van groene stroom dus 
we rekenen met elektriciteit uit het openbare net gedurende 3500 vollasturen conform 
advies PBL SDE++ 2022. De vermeden uitstoot SMR is gelijk aan 54,3 kton per jaar. 
De extra scope 2 emissies vanwege opwekking van elektriciteit vallen in 2030 buiten 
de gemeentegrenzen van Rotterdam en worden niet meegeteld. De eventuele opscha-
ling naar een vermogen van 500 MW is nog onzeker dus bij de doorrekening is uitge-
gaan van de 100 MW variant. 

• Elektrolyser Vattenfall 100 MW. Wordt eveneens in 2025 gerealiseerd. Hierbij geldt de-
zelfde overweging als bij Uniper. We rekenen daarom met dezelfde reductie. Mocht 
Vattenfall gebruik gaan maken van elektriciteit uit het eigen windpark (via leverings-
overeenkomst) is maximaal 100 kton reductie mogelijk. 

• Elektrolyser Vattenfall 10 MW. Dit project voldoet aan de randvoorwaarde voor bereke-
ning volgens de PBL notitie met een eigen windpark. Dat betekent dat er gedurende 
4000 vollasturen (in plaats van 3500) een CO2-reductie kan worden toegekend ten op-
zichte van de huidige waterstoflevering door SMR. Deze bedraagt 6,2 kton per jaar. 
Realisatie is in 2023. 

• Walstroom Coolhaven en Aelbrechtskade. Dit walstroomproject voor binnenvaart wordt 
in 2021 gerealiseerd. Dit levert 40 ton CO2-reductie per schip per jaar op. In de Cool-
haven worden van de zes ligplaatsen er vier continu gebruikt. Een emissiereductie van 
160 ton CO2 per jaar lijkt het maximum. Voor de Aelbrechtskade is het aantal ligplaat-
sen onbekend. 

Tafel/thema: H&I

Maatregel / project jaar
status 

maatregel

verwacht 

effect 2030
toelichting

A
Elektrolyser Uniper 

100 MW
2025 beoogd 54,3

Er is onvoldoende zekerheid over levering groene stroom dus we 

rekenen met elektriciteit uit het openbare net gedurende 3500 

vollasturen conform advies PBL SDE++ 2022. De vermeden uitstoot 

SMR is gelijk aan 54,3 kton per jaar. De extra scope 2 emissies 

opwekking elektriciteit vallen in 2030 buiten gemeentegrenzen 

Rotterdam en worden niet meegeteld

B
Elektrolyser 

Vattenfall 100 MW
2025 beoogd 54,3

Zelfde overweging als bij Uniper dus zelfde reductie. Mocht Vattenfall 

gebruik gaan maken van elektriciteit uit het eigen windpark (via 

leveringsovereenkomst) dan is maximaal 100 kton reductie mogelijk

C
Elektrolyser 

Vattenfall 10 MW
2023 beoogd 6,2

Dit project voldoet aan de randvoorwaarde voor berekening volgens de 

PBL notitie met een eigen windpark en dat betekent dat er 

gedurende 4000 Vollasturen een CO2 reductie kan worden 

toegekend ten opzichte van de waterstoflevering door SMR. Deze 

bedraagt dan 6,2 kton per jaar.

12 a
Walstroom Coolhaven 

en Aelbrechtskade
2021 zeker 0,2

 Een emissiereductie van 160 ton CO2 per jaar lijkt het maximum. 

Als dezelfde uitgangspunten worden gebruikt als in een eerdere 

berekening door DCMR voor Coolhaven van NOx en PM10 emissies 

levert dat 40 ton CO2 reductie per schip per jaar op. Daarbij worden 

van de 6 ligplaatsen er 4 continu gebruikt. Voor de Aelbrechtskade is 

het aantal ligplaatsen onbekend.

12 b Walstroom Lloydkade 2023 beoogd 0

De emissiereductie is ruim 400 ton CO2 per jaar op basis van een 

rapport van Darel uit 2021. Emissies van de zeescheepvaart en dus 

ook niet de reducties worden niet meegerekend voor het 

klimaatakkoord. De emissiereductie lijkt een conservatieve 

inschatting gezien de grootte van de walstroom installatie. 

12 c
Walstroom 

Wilhelminakade
2024 beoogd 0

De emissiereductie is 7 kiloton CO2 per jaar op basis van 130 calls 

(52 van 24 en 78 van 8 uur) per jaar. Emissies van cruiseschepen 

worden niet meegerekend voor het RKA. 

D

ETB - Selectieve 

Plastic Extractie 

demoplant

2021 verwacht 0

Emissiereductie in scope 3 is 5 kiloton CO2 per jaar. Voor dit project 

is inmiddels financiering uit ETB beschikbaar en daarmee lijkt een 

status verwacht van toepassing. Het is wel de vraag of de demoplant 

in 2030 nog in werking zal zijn als het project eventueel is 

opgeschaald. Emissies in scope 3 worden niet meegerekend voor 

het Rotterdams klimaatakkoord

totaal nieuw ten opzichte van update begin 2021 115,0 Emissiereductie zeescheepvaart niet meegenomen

reductie uitstoot [kton CO2]
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• Walstroom Lloydkade. Het is een walstroomproject voor zeeschepen dat in 2023 wordt 
gerealiseerd. De emissiereductie is ruim 400 ton CO2 per jaar op basis van een rapport 
van Darel uit 2021. De emissiereductie lijkt een conservatieve inschatting gezien de 
grootte van de walstroom installatie. Het betreft emissies van de zeescheepvaart en 
dus worden de bijbehorende reducties niet meegerekend in de Rotterdamse klimaat-
aanpak.  

• Walstroom Wilhelminakade. Het is een walstroomproject voor cruiseschepen dat in 
2024 wordt gerealiseerd. De emissiereductie is 7 kiloton CO2 per jaar op basis van 130 
calls (52 van 24 en 78 van 8 uur) per jaar. Emissies van cruiseschepen worden niet 
meegerekend in de Rotterdamse klimaataanpak. 

• ETB - Selectieve Plastic Extractie demoplant. Realisatie is gepland in 2021. De emis-
siereductie in scope 3 is 5 kiloton CO2 per jaar. Voor dit project is inmiddels financie-
ring uit ETB beschikbaar en daarmee lijkt een status verwacht van toepassing. Emis-
sies in scope 3 worden niet meegerekend in de Rotterdamse klimaataanpak. 

I.5.4 Schone energie 

 
 
Er zijn drie nieuwe maatregelen. 

• Wind Innocent. Dit nieuwe bedrijf op de Maasvlakte wil klimaatneutraal opereren en 
twee turbines van 3 of 4,5 MW op het eigen terrein plaatsen. Het gemiddelde ver-
mogen is aangehouden, dat wil zeggen samen 7,5 MW. Voor de betreffende loca-
tie (categorie II, >8 m/s) is het geldende aantal vollasturen uit de SDE++-
subsidieregeling gehaald, dat zijn 3840 vollasturen. 

• Zon Innocent. Naast twee windturbines ook 3 MW aan zon PV op het dak van het 
bedrijf. Ook voor zon is het jaarlijkse aantal vollasturen (900) uit de SDE++-regeling 
is gehaald.  

• Werk maken met zon is een programma dat meerdere onderdelen omvat. Eén 
daarvan is het Klimaatfonds dat in totaal een omvang heeft van 1,5 MW. Hiervan 
wordt 0,125 MW in 2021 aangelegd. De resterende panelen worden in 2022 ge-
plaatst. Daarnaast zijn er plannen voor een groot aantal panelen in de stad op kan-
toren, zwembaden, zorginstellingen en kleine bedrijven en meerdere projecten bij 
de industrie in het HIC. In totaal gaat het om ongeveer 38 MW, waarvan een deel 
(6 MW) in 2021 wordt aangelegd.  

Tafel/thema: Schone 

energie

Maatregel / project jaar status effect toelichting

wind

Innocent 2022 verwacht 10

Aanname 2 turbines, samen 7,5 

MW. Voor deze  locatie 

(Maasvlakte) geldt categorie II (>8 

m/s) ; dwz 3840 vollasturen

zon

Innocent 2022 verwacht 0,5
naast 2 windturbines ook 3 MW 

aan zon PV

Werk maken van Zon 2021-2022 zeker 0,5

Werk maken met zon omvat 

meerdere onderdelen. Zoals 

Klimaatfonds met 1,5 MWp, 

waarvan 0,125 MW in 2021, rest 

in 2022. Daarnaast vele plannen 

voor groot aantal panelen in stad 

en in de haven.

Werk maken van Zon 2021 zeker 2 idem

Werk maken van Zon 2022-2025 verwacht 10 idem

Totaal effect nieuwe 

maatregelen 23

reductie/vermeden uitstoot [kton CO2]



 

Trend CO2-uitstoot & effect Rotterdamse klimaataanpak  blad 21 van 21  

I.5.5 Consumptie 

 
 
Er zijn twee nieuwe hypotheses doorgerekend, voor elektronica en textiel: 

• Stel dat op alle elektronische apparatuur een right-to-repair regeling zit en dat een le-
vensduur verlenging van 35% oplevert. Welke CO2-besparing levert dat op voor de 
huishoudens in Rotterdam? De aanname dat dit voor alle Rotterdamse woningen geldt. 
Dit is berekend voor vier verschillende apparaten: een wasmachine, stofzuiger, laptop 
en mobiele telefoon, met een typische levensduur van resp. 11,4, 6,5, 4,5, en 3 jaar. 
De jaarlijkse Rotterdamse uitstoot van deze set aan apparaten is 66,6 kton. Een le-
vensduurverlenging van 35% voor deze apparaten zorgt voor een besparing van zo’n 
7,4 kton CO2. 

• Stel dat elke Rotterdammer 6 kledingstukken minder koopt, welke CO2-besparing le-
vert dat op? De berekeningen zijn gebaseerd op een Zweedse LCA studie

15
 waarin de 

keten van een aantal verschillende kledingstukken in kaart wordt gebracht. Gebruikt 
worden de cijfers voor een t-shirt (2,2 kg CO2 per service life), een jeans (10,5 kg CO2), 
een jurk (16,8 kg CO2) en een jack (17 kg CO2). Hierbij gaan we uit van alle inwoners 
boven de 15 jaar. Vrouwen kopen twee t-shirts, twee broeken, één jurk en één jack 
minder, Mannen kopen drie t-shirts, twee broeken en één jack minder. Aannames zijn 
dat de kleding die niet gekocht wordt, ook niet geproduceerd wordt. Minder kledingcon-
sumptie levert een potentiele besparing op van zo’n 28,5 kton in Rotterdam.  

 

                                                      
15

 http://mistrafuturefashion.com/wp-content/uploads/2019/08/G.Sandin-Environmental-assessment-of-Swedish-
clothing-consumption.MistraFutureFashionReport-2019.05.pdf 

Tafel: Consumptie

maatregel /Hypothese status Jaar effect Toelichting

2 Electronica: right-to-repair nvt 2030 7,4

Stel op alle elektronische apparatuur zit een 

right-to-repair regeling en dit betekent een 

levensduurverlenging van 35%. Welke CO2 

besparing levert dat op voor de huishoudens 

in Rotterdam? Een mix van 4 verschillende 

electronische huishoudelijke apparaten is 

doorgerekend: w asmachine, stofzuiger, 

laptop en mobiele telefoon. We gaan uit van 1 

stuk van elk van deze artikelen per 

huishouden.

3 Kleding minder aanschaf nvt 2030 28,5

Stel dat elke Rotterdammer 6 kledingstukken 

minder koopt, w elke CO2-besparing levert dat 

op? De kleding die niet gekocht w ordt, w ordt 

ook niet geproduceerd; Volw assen vrouw en 

kopen 2 t-shirts, 2 broeken, 1 jurk en 1 jack 

minder; Volw assen mannen kopen 3 t-shirts, 

2 broeken en 1 jack minder

Totaal effect nieuwe maatregelen 36

reductie CO2 [kton]


