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Bedrijfsleven haven, provincie en gemeente gezamenlijk verder aan de slag met

energietransitie

Het bedrijfsleven in het Rotterdamse havengebied, verenigd in Deltalinqs en samenwerkend in het

Deltalinqs Energy Forum, levert een actieve bijdrage aan de duurzame ambities van de gemeente

Rotterdam en de provincie Zuid Holland. Deze ambities zijn de transistie naar een schonere

energievoorziening, een sterke en innovatieve economie en verlaging van de CO2 uitstoot. Daartoe

ondertekenden een aantal bedrijven die als ambassadeurs functioneren, Deltalinqs, de provincie en

de gemeente Rotterdam vandaag wederom een Letter of Cooperation 2018. 

Door, evenals in 2016, de Letter of Cooperation mede  te ondertekenen, denkt en stuurt de provincie

mee in de energietransitie op het Haven en Industrieel Complex. De LOC 2017 heeft er voor gezorgd

dat diverse pilots zijn gestart op het gebied van CO2 afvang en gebruik (o.a. voor het afbreken van

asbest, potentie 0.1 Mton CO2-use), er is ook een begin gemaakt met het opzetten van een

stoomnetwerk (15 projecten zijn geidentificeerd met totaal 0,5 Mton CO2 winst) waardoor restwarmte

van hoge temperatuur gebruikt kan worden door andere bedrijven. In 2017 leverde dat een

bescheiden winst van 15 kton CO2 op, vergelijkbaar met 2000 huishoudens.

De provincie heeft op 12 oktober 2016 de energieagenda “Watt Anders”vastgesteld. In deze agenda

heeft de provincie zich ten doel gesteld de CO2 emissie in Zuid Holland met minimaal 85%  te

reduceren. De grootste CO2 emissie in Zuid Holland wordt veroorzaakt door de industrie. De

deelnemende bedrijven gaan kansrijke ketens en gebiedsgerichte projecten bepalen en daar

vervolgens mee aan de slag  op het gebied van Energie efficiëncy, het opwekken van duurzame 

energie, het inzetten van alternatieve energiedragers en grondstoffen en op het verwijderen van CO2.

Gedeputeerde Han Weber: “In de industrie is een grote slag te slaan. Tegelijkertijd is de

energietransitie hier ook een enorme economische kans. De omslag in deze van oudsher fossiele

sector naar de nieuwe economie biedt kansen voor export van nieuwe technologieën.” 


