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Zon op bedrijfsdaken in het stedelijk gebied
Wat houdt de klimaatdeal in?
We gaan parkmanagers en ondernemersverenigingen enthousiasmeren en faciliteren, zodanig dat
ondernemers en beheerders van bedrijfsdaken worden “ontzorgd” bij het realiseren van zonne-energie. Dit
faciliteren betekent dat we onafhankelijke adviseurs inschakelen die advies geven en de subsidie aanvraag
uit handen nemen. Onze benadering kent 3 typen maatregelen:
1. Zon (grootschalig) met SDE++.
2. Zon (kleinschalig) met MKB via salderingsregeling.
3. Wind-opwek (kleinschalig) op bedrijfsterreinen/bedrijfsdaken.
We werken op basis van de ervaring die is opgedaan met de aanpak Spaanse Polder & Schiebroek.

Wat gaan we bereiken?
Doel van de klimaatdeal is om alle geschikte daken op bedrijventerreinen te voorzien van zonnepanelen
en waar mogelijk op bedrijfsterreinen toepassing van (kleinschalige) windenergie. De klimaatdeal leent
zich goed voor opschalen: uiteindelijk doel is om alle geschikte bedrijfsdaken van de Rotterdamse
bedrijventerreinen te voorzien van zonnepanelen. Hiermee geven we uitvoering aan de door de
gemeenteraad aangenomen motie ‘Een dak vol energie’. Aanvullend delen we kennis over financiering
van verduurzamingsmaatregelen.

Wie is de trekker?
Gemeente Rotterdam, in samenwerking met (per bedrijventerrein) een krachtige, lokale
ondernemer(svereniging) met een voorbeeldfunctie die het lokale netwerk inbrengt en weet welke
methode het beste aansluit op de ondernemerswensen.

Welke partijen doen mee en wat brengen ze in?
•
•
•

Parkmanagers van bedrijventerreinen, zorgen voor draagvlak op het bedrijventerrein.
Onafhankelijke adviseurs, zoals Econnetic, ontzorgen de deelnemende ondernemers bij realisatie van
zonne-energie.
Ondernemers investeren en profiteren van duurzame energie.

Wat is het tijdspad?
Versnellen en opschalen naar meer bedrijvenparken per jaar.
In 2019 en 2020 zijn mogelijke bedrijventerreinen voor de aanpak: Hoogvliet-Gadering, FeijenoordStadionweg, Rozenburg-Pothof.
In 2022 afronding van deze aanpak en evaluatie voor een eventueel vervolgtraject.

Wat is er nodig?
Binnen de reguliere gemeentelijke middelen is voor bovenstaande aanpak budget beschikbaar (dekking
van de kosten van parkmanagers en adviseurs). We gaan nog na of er vanuit bestaande fondsen of vanuit
nieuwe (gemeentelijke) financieringsvormen financiering beschikbaar kan worden gesteld voor
ondernemersinvesteringen.
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