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In deze nieuwsbrief leest u meer over
-

Kleinschalige windenergie

-

Zonne-energie bij parkeeroverkappingen

-

Subsidies en regelingen

Verduurzamen bedrijven(terreinen)
Vanuit gemeente Rotterdam zien we volop kansen om
bedrijven te (helpen met) verduurzamen. Via deze
nieuwsbrief brengen we jullie op de hoogte van de
laatste actualiteiten en mogelijkheden.
Roept dit vragen op? Is er mogelijke interesse?
Onduidelijk waar te beginnen? Neem dan contact met
ons op. Wij helpen jullie graag verder.
Kleinschalige windenergie
Kleinschalige windenergie is een relatief onbekend en niet
veel voorkomende manier van het opwekken van schone
elektriciteit. Toch kan het een mooie aanvulling zijn op
zonne-energie. Dit kan leiden tot volledig energieneutrale
oplossingen. Aangezien de markt in ontwikkeling is wil
Rotterdam graag de mogelijkheden onder de aandacht
brengen.
Wij definiëren twee verschillende concepten onder
kleinschalige windenergie.
1) Miniwindturbines. Met een rotordiameter kleiner
dan 2 meter is mini windenergie met name
geschikt voor op daken in de gebouwde
omgeving. Het rendement is relatief laag, maar
de toepassing is relatief eenvoudig en goed te
combineren.
2) Kleine windturbines. Met afmetingen tussen de 2
en 16 meter zijn kleine winturbines wat grotere
objecten. Op daken is hoge draagkracht
benodigd. De kansen liggen voornamelijk op
parkeerplaatsen of open terreinen. Het

rendement is hoger dan bij mini en ruimtelijk
lastiger inpasbaar.
Zonne-energie bij parkeeroverkappingen
Voor zonne-energie heeft het huidige College de ambitie
om van Rotterdam in 2030 de stad te maken met relatief
het grootste aantal huishoudens dat gebruik maakt van
lokaal opgewekte zonenergie. Alleen met zonnepanelen
op daken komen we daar niet. Daarom wordt er ook
gekeken naar o.a. zon op gevels, infrastructuur en
parkeerterreinen.
Vanwege het beoogde dubbelruimtegebruik zijn
parkeerterreinen interessant. De huidige functie blijft
behouden, terwijl er een groot oppervlak aan
zonnepanelen benut kan worden voor opwek van zonneenergie. Daarbij wordt aan het huidige gebruik extra
waarde toegevoegd, auto’s (en fietsen) staan droog en
beschut en laadpalen voor elektrisch vervoer voorzien in
de toenemende vraag daarnaar.
Bent u eigenaar van een parkeerterrein bij uw bedrijf kijk
dan eens op www.parkthesun.com of het voor u rendabel
is om uw parkeerterrein te overkappen met
zonnepanelen.
Omgevingsvergunning
Voor alle vormen van kleinschalige windenergie en
overkappen van parkeerterreinen met zonnepanelen
geldt dat een omgevingsvergunning is vereist. Vaak past
zo’n ontwikkeling ook niet binnen het vigerende
bestemmingsplan. Tegelijk met de omgevingsvergunning
voor het bouwwerk kunt u toestemming vragen af te
www.duurzaam010.nl

mogen wijken van het bestemmingsplan. Rotterdam
houdt dit graag zo laagdrempelig mogelijk. Daarom kunt u
(gratis) een conceptaanvraag indienen via
www.rotterdam.nl/loket/omgevingsvergunning.
Vervolgens wordt getoetst of uw aanvraag voldoet aan de
relevante wet- en regelgeving en het beleid van de
gemeente Rotterdam.
Door contact op te nemen met het Duurzaamheidsloket
(zie: Meer informatie of vragen) kunt u ook informatie
ontvangen van mogelijke leveranciers.
Tips, subsidies, regelingen en advies
Op www.duurzaam010.nl staan alle subsidies, regelingen
en mogelijkheden voor bedrijven om te verduurzamen.
Bijvoorbeeld de energievoucher voor bedrijventerreinen;
hiermee kan je als bedrijf een gratis dakscan voor
zonnepanelen, een energiescan of energiebesparende
maatregelen laten uitvoeren ter waarde van €700. Of het
Energietransitiefonds, waarmee je als MKB gebruik kunt
maken van de energietransitielening om een bedrijfspand
te verduurzamen.
Meer informatie of vragen
Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op via
www.rotterdam.nl/loket/duurzaamheidsvraag.
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