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Maasvlakte bij Rotterdam. Bedrijven roepen samen met woningcorporaties en
maatschappelijke organisaties het gemeentebestuur op om meer werk te
maken van het klimaatbeleid. Foto: Peter Hilz / HH
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Rotterdamse ondernemers eisen meer klimaatactie van
politiek

Een groep van 62 Rotterdamse bedrijven, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties roept het

gemeentebestuur en de politiek op meer werk te maken van maatregelen tegen klimaatverandering.

Volgens de groep moet er 'een sprong worden gemaakt naar een circulaire en duurzame stad'. Ondertekenaars zijn

onder andere AkzoNobel, Huntsman, Eneco, ABN Amro, Coolblue en Woonstad Rotterdam.

De klimaatoproep werd donderdag tijdens het Ondernemersontbijt aangeboden aan burgemeester Ahmed

Aboutaleb van Rotterdam.

Ideaalbeeld
Het pleidooi anticipeert op de komende

gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Het nieuwe

college en de nieuwe raad moeten volgens de oproep

voor de jaren 2022, 2030 en 2040 concrete doelen

maken om aan het klimaatakkoord van Parijs te

kunnen voldoen. Daarbij hoort een verlaging van de

CO₂ met circa 90% in 2050.

De havenstad heeft volgens de verontruste bedrijven

en 'enorme' uitdaging. 'Onze stad, die als geen

andere in Nederland loopt op kolen, olie en gas, zal

over dertig jaar amper nog fossiele brandstof mogen

gebruiken.'

Tegelijk schetst de groep een ideaalbeeld van hoe de

stad en de haven er dan uit zou moeten zien: 'Bedrijven zijn dan toonaangevend in de wereld en zijn aanjagers van

een economie die van afval weer nieuwe grondstoffen maakt.'

Voorloper
Rotterdam is met zijn uitgestrekte havengebied en grote petrochemische industrie de grootste uitstoter van CO₂ in
Nederland. De emissie bedroeg in 2016 32 mln ton, wat neerkomt op ongeveer 20% van de totale uitstoot van dit

broeikasgas in Nederland.

Om de uitstoot te beperken zal niet alleen afvang en opslag van CO₂ bij de industrie noodzakelijk zijn, maar ook

een overschakeling van fossiele naar hernieuwbare grondstoffen. Deze energietransitie is een van de speerpunten

van Havenbedrijf Rotterdam (HbR).

Rotterdam heeft vaker geprobeerd voorloper te worden in de klimaatdiscussie. In 2007 werd het Rotterdam

Climate Initiative gelanceerd, maar dat heeft zijn doelstellingen bij lange na niet gehaald.
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