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Uren coördinatie en
management
2015
2016
(180)
(180)
70
70

Bekostiging door gemeenten

Q1-14 tot Q4-16
Afwikkeling
Q2-17

Uren per individuele
Gem. deels regulier
2015
2016
Reeds in uitvoering door 150
150
Vlaardingen, gestart
begin 2014

Q2-15 tot Q4-15

Moet nog starten

100

80

Collectief

A. Onder regie Provincie ZH
-zoektocht alternatieve gebieden
-PlanMER laten uitvoeren medio 2015
-ambtelijk advies op ontwerp PlanMER najaar 2015
B. Regionale coördinatie
- uitvoering convenant van reeds vastgestelde locaties; o.a. gesprekken met belanghebbende partijen zoals
RWS, A15, Windvogel etc. en het afstemmen met gemeenten hierover inclusief de verslaglegging

Q1-15 tot Q2-16

Reeds in uitvoering

200x 5 KT
50x10 PT

(400)

(100)

Coördinatie door provincie in 1e helft 2015 nog
ondersteund vanuit SRR

2016-2020

Diverse locaties reeds in
uitvoering

.

300

300

PZH zal geen coördinerende taken op zich nemen
om het convenant uit te voeren.

Nationaal
Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit

-programma uitvoering tot 2017
-monitoring regio door Rotterdam op basis van data uit gemeenten
-oplossing knelpunten bij diverse gemeenten o.a. Rotterdam, Krimpen ad IJssel, Ridderkerk door lobby bij het
Rijk

2014 tot 2017

Reeds in uitvoering

4.

Klimaatadaptatie Strategie Regio
Rotterdam (ARR 2012) uitvoeren

-uitvoering lopende quick scans opvolgen, o.a. Hellevoetsluis, Vlaardingen en Capelle ad IJsel
-stress testen afronden
-leerervaring samenbundelen uit eerdere scans, o.a. Barendrecht, Krimpen ad IJssel, Schiedam en Maassluis
-regionale afstemming over kennisdeling en uitvoering Adaptatie maatregelen (zoals “watertafels” Haaglanden)

2013- doorlopend

Reeds in uitvoering

400
regulier

400
regulier

200

200

Coördinator treed op als opdrachtgever voor
uitbesteding bij Rotterdam; benodigd procesgeld
€25.000 per jaar

5.

Duurzaam inkopen en aanbesteden

-afstemming voor een effectieve implementatie via werkgroepen
-collectieve aanbestedingen organiseren op specifieke onderwerpen
-gezamenlijke inkoop van GPR, Kansen bij verkassen en Milieubarometer.

Q3-14 tot Q4-16

Reeds opgestart

30

30

(200)
40

(200)
40

Rotterdam wil expert rol vervullen maar doet
geen coördinatie, maar moet wel gebeuren

6.

Duurzame mobiliteit

-Schoon op Weg projecten laten uitvoeren en pilots doen
-implementatie vervoerscans bedrijven door externe adviseur, na interne afstemming met DCMR

Q1-15 tot Q4-16

Continuering projecten

250

(250)

200

200

7.

Afstemming Elena
investeringsagenda, voor
verduurzaming gem. vastgoed

-afstemming infoverstrekking voor investeringsagenda
-inrichting procesmanagement en fin. beheer bij een Stichting of Gemeente
-afstemming realisatie Investeringsagenda (technical assistance fase)
-kennisdeling

Q1-15 tot Q4-16

Reeds opgestart

100

60

40

40

Stadsregio stopt met dit thema, maar project
moeten blijven lopen, daarvoor lobby en
coördinatie nodig;
Continuïteit SoW waarborgen door coördinatie,
in 2016 mogelijke door MRZH
Benodigd procesgeld in 2016 €25.000
Collectief

8.

Warmtenet Rijnmond uitbreiden
voor duurzame warmte in de regio

-warmtebehoefte op locaties inventariseren en hiervan warmtekaarten maken per wijk en gemeente
-warmte net opties laten onderzoeken
-ervaring uitwisseling, allianties sluiten
-proef project starten voor warmteopslag in de Rijnmond

2015- doorlopend

Moet nog starten

150

150

(200)
50

(200)
50

MRDH doet coördinatie activiteiten; afstemming
in regio Rijnmond blijft nodig
Benodigd procesgeld 2015 €25.000 voor
onderzoeken

9.

Anticiperen op nieuwe
ontwikkelingen

-Zie onderwerpen Regionale Duurzaamheidagenda 2013-2016
-Green Deals industrie
-Elektrisch laden van auto’s via inductie
-Subsidiering en fiscaliteit collectieve Zonnedaken/parken
-Duurzaam ondernemen (in samenwerking met DCMR)
-Circulaire Economie
-Opslag van Zonne-energie (mogelijke pilot in Westvoorne)
-Groen in de stad voor vermindering hittestress
-Monitoring Duurzaamheid (volgens evaluatie MSR)

2015- 2016

Moet nog starten

PM

PM

150

150

Project definitie en prioritering

10.

Thema-coördinatie en
programmamanagement

-organiseren regio overleggen ambtelijk en bestuurlijk
-vervullen opdrachtgever schap voor procesgelden
-secr. Verwerking en adm. Verantwoording

Q1-15 tot Q4-16

Moet nog starten

30

30

100

100

Collectief

1950
1250

1950
1250

via BAR-organisatie
= 0,82 fte bij start + 0,82 procesgeld

1.

2.

3.

Thema

Collectief noodzakelijke activiteiten

Tijdpad/Termijn

Verbeteren energieprestaties
woningen en gebouwen op basis
van SER-VNG akkoord

A. Woningen (VNG ondersteuning)
-inrichting website Woonwijzerwinkel
-verdeling ondersteuningsgelden
-marketing aanpak naar burgers, VvE’s en aanbieders
- deelname landelijke bijeenkomsten regio coördinatoren
- uitwerken VVE-aanpak regionaal
- ambtelijk en bestuurlijk overleg voorbereiden/uitvoeren
- ontwikkelen wijk- en collectieve acties
- strategie werving lokale ondernemers
-monitoring voortgang labelverbetering woningen
-EFRO-subsidie: aanvragen en administreren
B. Gebouwen
-Green Deal schoolgebouwen: project definiëren en regionaal afstemmen

Windenergie convenant 2020
uitvoeren met PZH

Uitvoeringsfase

75

120

PM
50x 5 KT
20x10 PT

120

Moet nog starten

TOTAAL

20

180 uur(4 uur per week) door VNG betaald,
maar in werkelijkheid zijn min 250 uur nodig

Rotterdam
Coördinatie knelpunten oplossen
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