Klimaatdeal Schone Energie 2

Zon op bedrijfsdaken in het havengebied
Wat houdt de klimaatdeal in?
We zetten ons in om bedrijfsdaken binnen het havengebied van zonnepanelen te voorzien. We gaan
daarbij uit van de best practices, door middel van een samenwerking tussen Deltalinqs, gemeente
Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam en we maken gebruik van de uitkomsten van de verkenning die
wordt uitgevoerd binnen klimaatdeal Schone Energie 1 en die ook het thema zonne-energie omvat.
Goed voorbeeld is het marktinitiatief door Sunrock voor de aanleg van ruim 45 MWp zon in 2019 en 2020
bij meerdere bedrijven in het havengebied. Zij streeft ernaar om minimaal 100 MWp aan opwekcapaciteit te realiseren; dit is een verdubbeling van het bestaande aanbod in Rotterdam in 2020.

Wat gaan we bereiken?
Door het informeren van bedrijven, ondernemers en Deltalinqs over de best practices van zonne-energie
op bedrijfsdaken binnen het havengebied, de aanpak van ‘zon op bedrijfsdaken in stedelijk gebied’, over
te nemen. Dit doen we onder meer door het voorlichten en adviseren van bedrijven en het in contact
brengen van bedrijven met gekwalificeerde marktpartijen die actief zijn met het realiseren van zonneenergie in de haven, potenties in beeld brengen en daar acties op inrichten (zie klimaatdeal Schone
Energie 1).

Wie is de trekker?
Gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam.

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

Havenbedrijf Rotterdam, eigen vastgoed voorzien van zonne-energie voor zover haalbaar en bij
verkrijgen van subsidie, in de gronduitgifte duurzaamheidseisen aan gebouwen als randvoorwaarde
meegeven.
Gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam: faciliteren van zon op bedrijfsdaken door partijen
met elkaar te verbinden.
Deltalinqs zorgen voor draagvlak voor zonne-energie onder hun leden
Ondernemers in het havengebied investeren en profiteren van duurzame energie
Ontwikkelende partijen voor zonne-energie realiseren in opdracht van ondernemers en
vastgoedeigenaren. Partijen voorzien dat naast de hiervoor genoemde partijen ook andere partijen
betrokken kunnen worden.

Wat is het tijdspad?
De betrokken partijen hebben het volgende afgesproken:
• Vanaf 2019 faciliteren de Gemeente en het Havenbedrijf marktpartijen die actief zijn met het
realiseren van zonne-energie in de haven.
• In 2019 en 2020 realiseren diverse partijen (waaronder Sunrock) zonnepanelen bij meerdere
bedrijven in het havengebied.
• Vanaf 2019 gaat het Havenbedrijf haar eigen vastgoed voorzien van zonnepanelen mits technisch
haalbaar en bij verkrijgen van SDE+ subsidie.
• In 2022 afronding van deze aanpak.
Wat is er nodig?

Samenwerking tussen de genoemde partijen en inzet van tijd en middelen. Binnen de reguliere
gemeentelijke middelen is voor bovenstaande inzet budget beschikbaar.
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