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Ontwikkeling van de productie van duurzame energie uit de Haven
Wat houdt de klimaatdeal in?
We voeren een gezamenlijk onderzoek uit naar kansen en mogelijkheden van de productie van zonne-en
windenergie in het Rotterdamse Havengebied. Hierbij houden we rekening dat vanuit het lopende
havenconvenant al onderzoeken zijn uitgevoerd. Op basis van de resultaten gaan we een plan van aanpak
opstellen. Hierin staan nadere afspraken over ieders bijdrage in het ontwikkelen van de mogelijkheden.
De betrokken partijen leggen daarna afspraken met elkaar vast.

Wat gaan we bereiken?
We willen de mogelijkheden van de productie van zonne-en windenergie in het Rotterdamse
Havengebied maximaal benutten. Op basis van de resultaten willen we nadere afspraken maken over
ieders bijdrage in het ontwikkelen van deze productie. Betrokken partijen spreken uit dat de insteek van
het onderzoek de inventarisatie van kansen, knelpunten, en oplossingsrichtingen is. In het onderzoek
worden ook de locaties van de huidige windparken betrokken die in de toekomst voor repowering in
aanmerking komen, om inzichtelijk te krijgen welke belemmeringen en kansen er op de betreffende
locaties voor de toekomst zijn.

Wie is de trekker?
Havenbedrijf Rotterdam.

Welke partijen doen mee en wat brengen ze in?
Medefinancier onderzoek: Gemeente Rotterdam. Provincie Zuid-Holland is gevraagd om eveneens
financieel bij te dragen.
Partijen voorzien dat naast de hiervoor genoemde partijen ook andere partijen betrokken worden na
uitvoering van het onderzoek. Voor het opstellen van het Plan van Aanpak voorzien de partijen dat een
consultatie met verschillende stakeholders nodig is, waaronder: NWEA, Holland Solar, Stedin, Deltalinqs,
Natuur & Milieufederatie Zuid-Holland.

Wat is het tijdspad?
De betrokken partijen hebben het volgende afgesproken:
• Start van onderzoek verkenning mogelijkheden wind en zon in havengebied (inclusief repowering):
November: offerte. Januari: start opdracht. April 2020: einde opdracht.
• Op basis van het onderzoek wordt een Plan van Aanpak opgesteld. Hierin wordt opgenomen: de
ambitie (MW of MWh), rollen en acties, governance en tijdspad (in de periode tot 2025 én 2030).
• Koppeling met groeiende vraag duurzame energievoorziening bedrijven: Als een cross over met de
tafel Haven en Industrie beogen we het aanbod van wind en zon op land te koppelen aan de algehele
vraag naar duurzame energie door bedrijven.
Wat is er nodig?

Samenwerking tussen de genoemde partners. Havenbedrijf Rotterdam, Provincie Zuid-Holland en
gemeente Rotterdam willen kosten onderzoek samen betalen (verwachting maximaal € 100.000).

