
PvdA is solidair, ook met de komende 
generaties. 

Duurzaamheid in Rotterdam 

Inleiding 

De PvdA is de partij van de solidariteit. De partij van de eerlijke verdeling van 
inkomen, kennis en macht. Met de middenklasse als schakelpunt verbindt de 
PvdA de hogere met de lage inkomensgroepen. Je zou dit de horizontale 
solidariteit kunnen noemen.  

De grote vraagstukken van de 21e eeuw zoals verlies van biodiversiteit,  
milieuvervuiling, klimaatverandering en de groeiende behoefte aan voedsel, 
water, grondstoffen en energie vragen om een grotere nadruk op een andere 
vorm van solidair zijn: verticale solidariteit; solidair zijn met toekomstige 
generaties.  

De Noorse sociaal-democrate Gro Harlem Brundtland brak al in 1987 als 
eerste een lans voor duurzame ontwikkeling en daarmee voor solidariteit met 
onze kinderen en kleinkinderen. In haar rapport “Our Common Future” schrijft 
ze: “de belangrijkste mondiale milieuproblemen zijn het gevolg van de 
armoede in het ene deel van de wereld en de niet-duurzame consumptie en 
productie van het andere deel van de wereld”. De oplossing in haar rapport is 
duurzame ontwikkeling (een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de noden 
van het heden, zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties om in 
hun behoeften te voorzien in het gedrang te brengen). We noemen dit de 
verticale solidariteit.  

Vanuit dit perspectief wordt in deze notitie getracht een handvat aan te reiken 
voor een sociaaldemocratisch Rotterdams duurzaamheid beleid. Dit verhaal 
beschrijft zo veel als mogelijk de grote lijnen en biedt een 
handelingsperspectief voor onze fractie bij raadsvoorstellen en voor de 
schrijvers van het volgende verkiezingsprogramma. 

Belangrijk uitgangspunt is Rotterdam als geheel te bezien, dus zowel stad en 
haven. En niet alleen te beperken tot het Rotterdams grondgebied maar ook 
te bezien welke invloed de Rotterdamse praktijk heeft op haar directe 
omgeving. 

Uitgangspunten 

Rotterdam ontwikkelt haar beleid binnen de context van Europees, Nationaal 
en Provinciaal beleid. 

De prioriteiten van de PvdA Rotterdam zijn: 

1) het verminderen van het energiegebruik;  

2) het meer inzetten van hernieuwbare energie;  
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3) waar onontkoombaar het zo efficiënt mogelijk gebruiken van fossiele 
energie; 

4) het door “reduce, reuse, recycle” verminderen van de inzet van nieuwe 
grondstoffen voor consumptie; 

5) het beperken van de hoeveelheid afval; 

Kortom het PvdA streven is de bestaande en nieuwe  productiesystemen zo 
efficiënt, hernieuwbaar en groen mogelijk te maken.  

Het sluitstuk, indien noodzakelijk, is het veilig opslaan van CO2 en het 
verbranden van nutteloos afval.  

Deze 5 punten leiden tot een aanzienlijke CO2 reductie, die beter aansluit bij 
onze duurzaamheiddoelstellingen dan primair uit te gaan van het “end of pipe” 
beleid om CO2 af te vangen, op te slaan en zo de levensduur van de fossiele 
productie van energie, brandstoffen en grondstoffen te verlengen. 

 

Beleidsvelden 

1. Werk 

De Partij van de Arbeid is de partij van het werk en daarbij is een 
gezonde arbeidsmarkt een topprioriteit. Uitgangspunt hierbij is 
dat iedereen een autonoom bestaan wil leiden, waarbij het 
verwerven van een eigen inkomen uit een baan een belangrijke 
voorwaarde is.  

De paradox van Rotterdam is de vraag naar hooggeschoold personeel 
en het aanbod van laaggeschoold personeel. Het vergroten van het 
aantal beschikbare arbeidsplaatsen voor laaggeschoolden is een 
mogelijke oplossing. Daarnaast moet de gemeente zich stevig inzetten 
om het scholingsniveau te verhogen. Tevens zal de gemeente al het 
mogelijke moeten doen om de werkgelegenheid te vergroten. De 
gemeente heeft hier in ook een trekkersrol en moet een voorbeeld zijn 
voor marktpartijen. Bij het acquireren van nieuwe bedrijvigheid gelden 
de bovengenoemde voorwaarden voor vestiging van industriële 
activiteiten.  

Een ander antwoord is het onderkennen van het relatief kleinschalige 
karakter van duurzame energieopwekking en biobased- en circulaire  
productiesystemen. Dit vergroot de kansen voor het midden- en 
kleinbedrijf (de banenmotor bij uitstek). Hiertoe dient het haven en 
industrieel complex herkaveld te worden. Gebieden die nu nog 
bestemd zijn voor de chemische industrie moeten worden ingericht tbv 
windmolen productie, biobased economie en opwekking van zonne-
energie. Dit past in het Rotterdamse streven om werk aan te trekken 
dat duurzaam is en gericht op hernieuwbaar produceren. Als dat werk 
op afzienbare termijn kostendekkend is, ondersteunt Rotterdam de 
ontwikkeling van dit werk in deze tussentijd financieel.  



Tevens ontwikkelt de gemeente een adviespunt voor bedrijven, die 
willen innoveren op gebied van circulaire economie. De gemeente 
stimuleert deze ontwikkeling oa. door als organisatie duurzaam in te 
kopen en aan te besteden, naast verduurzaming van haar eigen 
vastgoed.     

Werk dat niet duurzaam is, moet haar nadelige effecten op de kwaliteit 
van de leefomgeving zo veel als mogelijk beperken (best practical 
means) door zo energie efficiënt als mogelijk te zijn, door fossiel met 
behulp van “drop in” te vervangen door groen en overblijvende 
reststromen zo veilig mogelijk op te slaan of te verbranden. De externe 
effecten van niet duurzaam produceren moeten in de kostprijs 
verrekend worden. 

Rotterdam stimuleert dat haar restwarmte input tbv van 
stadsverwarming zodat op termijn de fossiele restwarmte kan worden 
vervangen door duurzame warmte zoals geothermie en warmte-koude 
opslag. 

. 

2. Leefomgeving 

In convenanten met woningbouwcorporaties, vereniging van eigenaren 
en niet verenigde eigenaren zet Rotterdam een strategie uit die leidt tot 
aanzienlijke energie reductie door het stimuleren van isolatie en van 
opwekken van duurzame, decentrale energie. Rotterdam financiert dit 
voor via een “revolving fund”: de gebruiker betaalt de voorfinanciering 
terug uit de lagere energierekening. Daarnaast zet Rotterdam een 
systeem op om de woningeigenaren te “ontzorgen” bij streven naar 
minder energiegebruik. Doel is om in 2022 40% van de woningen 
energieneutraal te maken. De bebouwde omgeving van Rotterdam is in 
2030 klimaatneutraal. 

Om duurzame, decentrale energieproductie te stimuleren worden 
initiatieven van bewoners om gezamenlijk te produceren actief 
ondersteund.   

De gemeente moet haar voorbeeldfunctie vergroten door voorop te 
lopen bij het verduurzamen van haar vastgoed en haar 
vervoermiddelen. 

Sporten draagt bij aan de gezondheid. De 40% lekker fitscholen 
worden verhoogd naar 80%. 

De verstening van Rotterdam moet verminderd worden tbv 
klimaatverandering en levenskwaliteit. Dit kan door vergroening school- 
en openbare pleinen. Maar ook straten kunnen fleuriger worden door 
meer geveltuintjes. Minder versteende tuinen en groene daken 
versterken dit en krijgen zo ook een functie in de waterberging van de 
gemeente. Ook wijktuinen en stadslandbouw dragen hier aan bij. 

 



 

 

3. Consumptie en gedrag  

Rotterdam stimuleert verkoop van duurzame goederen, die niet ten 
koste van mede-wereldburgers zijn gemaakt.  

De gemeente stimuleert het vergroenen van het gedrag van haar 
burgers door het ophalen van bruikbare goederen. 

Plastic tasjes/verpakkingen worden zoveel als mogelijk verboden. 
Indien zij toch nodig zijn moet het gebruik betaald worden.  

De faciliteiten voor het scheiden van afval worden verruimd door 
bereikbaar en meer containers voor plastic, groen, papier, glas. 
Hoogbouw verdient hierbij speciale aandacht, gezien de huidige 
problemen om gescheiden afval op te halen. Daarnaast zorgt de 
gemeente dat er kleinschalige milieuparken in de wijk komen. Indien de 
faciliteiten op orde zijn wordt vervolgens de gedragscomponent 
systematisch beïnvloed. Een richting is het stimuleren van vormen van 
samenwerking tussen bewoners en bedrijven om de stad leefbaarder 
te maken 

Contracten uit het verleden met de AVR mogen voor dit beleid geen 
hinderpaal zijn. 

 

4. Mobiliteit 

Rotterdam ontwikkelt een samenhangend systeem van openbaar en 
particulier vervoer gericht op het goed ontsluiten van woon-, werk- en 
recreatiegebieden. Een adequate verdeling van de ruimte tussen 
voetgangers, fietsers en openbaar vervoer is uitgangspunt. De auto in 
de stad is hierbij sluitpost.  

De fiets krijgt prioriteit boven het autoverkeer door middel van een 
stelsel van stad doorkruisende fietspaden en het geven van voorrang 
aan fietsen bij kruisingen door de verkeerslichten hiertoe in te stellen. 
Dit betekent dat het aantal km rode fietspaden en stallings-
mogelijkheden verdubbeld wordt. Ter facilitering moeten de 
bewegwijzering en de stallingsmogelijkheden verbeterd worden. Het 
verkeersonderwijs moet versterkt worden.  

Iedere Rotterdammer moet binnen 5 minuten bij een halte van OV zijn. 
Metro, tram, bus moeten regelmatig rijden met een maximale wachttijd 
van 10 minuten. De communicatie over vertragingen wordt bij voorrang 
verbeterd. Naast de centrum gericht vervoerslijnen moeten er ook 
verbindingen komen tussen de wijken. De bus moet binnen 5 jaar 
emissievrij zijn en tram en metro rijden op groene stroom.  



Rotterdam stimuleert het gebruik van schone voertuigen (elektrisch, 
brandstofcel).  
Het wegenstelsel rond de stad en haven moet zo ingericht worden door 
oa meer transferia zodat er zo min mogelijk auto’s de stad in komen en 
opdat het aantal te rijden kilometers verkleind wordt. Ook dient het 
lange afstandsverkeer niet Rotterdam te doorkruisen maar omgeleid te 
worden via de ring. Auto's die niets in het Centrum te zoeken hebben 
moeten daar ook niet doorheen rijden. 
 
Parkeren op de straat in het centrum wordt sterk teruggedrongen. 
Auto’s worden verwezen naar de parkeergarages. Het gebruik van 
deelauto’s wordt gestimuleerd.  

In dit kader past ook het beleid om straten in het Centrum die daarvoor 
in aanmerking kunnen komen volledig dan wel enkele uren per dag af 
te sluiten bijvoorbeeld de Witte de Withstraat. 

Benzine scooters worden geweerd van de fietspaden en binnen 5 jaar 
uit gefaseerd. Gebruikers krijgen een helmplicht.  

 

Bevoorrading van winkels wordt via het “spoke en hub” systeem 
ingericht: aan de rand van de stad wordt per winkelgebied lading 
bijeengebracht. Deze lading wordt met schone voertuigen naar de 
plaats van bestemming gebracht. 
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