15bb7352
Programma Duurzaam 2015 — 2018 ‘Duurzaam dichter bij de Rotterdammer’
De Raad van de gemeente Rotterdam,
gelezen het voorstei van burgemeester en wethouders van 8 juli 2015 tot vaststelling
van het programma Duurzaam 2015-2018 (raadsvoorstel nr.15bb5908);
ovenrvegende:

-

-

dat voor de huidige collegeperiode het programma Duurzaam zich richt op
ondewverpen die de Rotterdammer direct aangaan;
dat hierbij door het college op drie overlappende ambities wordt ingezet:

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;

besluit:
het hierbij behorende programma Duurzaam 2015-2018, ‘Duurzaam dichter bij de

Rotterdammer‘, vast te stellen met daarin verwoord de volgende 3 ambities (I) en de
tekst op de pagina’s 35 en 54 te wijzigen (II).
I. Ambities

Ambitie 1:
Groene, gezonde en toekomstbestendige stad. Om een gezonde, groene en

toekomstbestendige stad te zijn, wordt door het college ingezet op de thema’s:

-

-

Schone lucht: optimaliseren van duurzame mobiliteit gericht op minder vervuilende
voertuigen in de binnenstad en groeiend gebruik van fiets en OV;
Meer groen: toename van bruikbaar green (in en om) de stad en in de diversiteit
daarvan;
Droge voeten: een combinatie van waterveiligheid en versterken van de veerkracht
van de stad;
Duurzame gebieden: voor iedere gebiedsontwikkeling komen er standaard kaders
en doelstellingen voor duurzaamheid.

Ambitie 2:

-

—
-

Schonere energie tegen lagere koste. Meer schonere energie en energiebesparing
hebben op termijn een kostendrukkend effect op de energielasten. Dit wordt bereikt
via:
Energiebesparing voor bewoners: via het programma Versne|ling010 wordt bij
huur— en koopwoningen het energieverbruik aangepakt;

Energiebesparing voor ondernemers: door het uitvoeren van energiescans wordt
zichtbaar waar MKB’ers energie en geld kunnen besparen;
De industrie als venrvarmingz uitbreiden aantal aansluitingen op industriéle warmte
van het stadsverwarmingsnet;
Winst door wind: nakomen van de in convenanten vastgelegde ambitieuze

afspraken op het gebied van windenergie; Rotterdam als wind-wingebied, met
directe winst voor Rotterdammers;
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-

De zon als bron: zorgen dat er meer gebruik kan worden gemaakt van de zon als
energiebron.

Ambitie 3:
Sterke en innovatieve economie. Versterken van de bestaande economie en
tegelijkertijd aantrekken van nieuwe, Clean Tech bedrijven. Ruimte bieden voor de
"next economy”. Hiertoe wordt ingezet op de volgende thema's:
- Kansen voor Clean Tech: stimuleren van Clean Tech bedrijvigheid in Rotterdam;
Sterkere concurrentiepositie door energiebesparing: aanleg van grootschalige
infrastructuur voor uitkoppeling van industriéle restwarmte, -stoom en CO2;
- Koploper circulaire economie: Rotterdam als centrale draaischijf in de circulaire
-

economie;
Ontwikkelen van de biobased economy: gericht op groene chemie, groene

brandstoffen en andere biomaterialen gebaseerd op tweede en volgende generatie

-

ll.

grond- en reststromen;

Schoner transport en logistiek; meer gebruik van LNG en waterstof bij transport en
logistiek;
Aanpassingen tekst.

0

Op pagina 35 van het programma Duurzaam 2015-2018 de zinsnede "7000

0

Op pagina 54 van het programma Duurzaam 2015-2018, ‘Duurzaam dichter bij
de Rotterdammer' na de derde regel van boven na “.. .
de biobased economy" toe te voegen:
", gericht op groene chemie, groene brandstoffen en andere biomaterialen

corporatiewoningen energiezuiniger te maken", te vervangen door:
" het energiezuiniger maken
van ten minste 7.000 corporatiewoningen met ten
minste twee energielabelstappen, om tot een groen energielabel (A, B of C) te

komen."

gebaseerd op tweede en volgende generatie grond- en reststromen."

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 maart 2016.
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Dexﬁoorzitter "_
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