DUURZAME HAVEN
Het Havenbedrijf Rotterdam creëert economische en maatschappelijke waarde en wil duurzame groei realiseren.
We maken ons daarom sterk voor een veilige, gezonde en aantrekkelijke haven en omgeving. We willen klimaatverandering
tegen gaan en er tegelijkertijd voor zorgen dat het havengebied een grote bijdrage blijft leveren aan de Nederlandse
welvaart en werkgelegenheid.

portofrotterdam.com/duurzaam
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Daarnaast werken wij continu aan een
gezonde en aantrekkelijke leefomgeving.

KLIMAAT & ENERGIE
Wij zetten ons in om klimaatverandering
tegen te gaan. De Rotterdamse haven is dé
plaats waar de energietransitie vorm krijgt.

MENS & WERK
Wij staan voor maatschappelijk
verantwoord werkgeverschap.

BOUWEN AAN EEN DUURZAME HAVEN

Meer initiatieven op portofrotterdam.com/duurzaam

CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY STATEMENT

‘Wij werken aan een vitale
toekomstbestendige haven waarin
economische versterking hand in
hand gaat met verbetering van de
leefomgeving. Wij doen ons werk
op een maatschappelijk
verantwoorde manier met respect
voor mens en milieu.
Onze inspanningen zijn gericht op de
haven en op onze eigen organisatie.
De thema’s Veilige & Gezonde
Omgeving, Klimaat & Energie en
Mens & Werk zijn daarbij leidend.’

Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam

Het Havenbedrijf Rotterdam zet zich in voor economische

materiaal van gemaakt wordt. Daarom moeten we samen met

groei en welvaart en voor een aantrekkelijke leefomgeving.

de bedrijven de bestaande industrie schoner maken. Dit gaan

In ons ‘Corporate Social Responsibility (CSR) statement

we doen met verschillende projecten, bijvoorbeeld het benutten

laten we zien hoe wij onze maatschappelijke

van restwarmte van de industrie voor stadverwarming en het
afvangen van CO 2.

verantwoordelijkheid nemen. De energietransitie speelt
daarin een grote rol. Allard Castelein, CEO Havenbedrijf
Rotterdam, over de energietransitie:

En tegelijkertijd zorgen we ervoor dat er nieuwe industrie in de
haven komt. Industrie die bijvoorbeeld afval kan hergebruiken en

‘De Rotterdamse haven herbergt het grootste petrochemische

zelfs omzetten in nieuwe grondstoffen en energie. En we willen

complex van Europa en is verantwoordelijk voor circa 20%

de energie van bijvoorbeeld windmolens op zee omzetten in

van de landelijke uitstoot van broeikasgassen. Met het

vervangers voor fossiele brandstoffen. Nu al heeft Rotterdam het

Klimaatakkoord van Parijs heeft Nederland afgesproken de
uitstoot van broeikasgassen te verminderen met 80 tot 95

grootste biobased cluster van Europa met diverse fabrieken voor
biobrandstoffen en biochemie. Hier worden bijvoorbeeld

procent. Het Wuppertal Institut heeft voor ons inzichtelijk

brandstoffen en verpakkingsmaterialen gemaakt van plantaardige

gemaakt dat deze reductie in de Rotterdamse haven haalbaar

producten, zoals mais. In de Rotterdamse haven zitten bedrijven

lijkt door gebruik te maken van een reeks verschillende

die tot de top van de wereld behoren. Zij en de vaak jonge

technieken. Maar het is wel een enorme uitdaging, want onze

bedrijven die gespecialiseerd zijn in dit soort nieuwe technieken

industrie gebruikt veel fossiele energie en grondstoffen. Die

spelen allemaal hun rol in de energietransitie. Samen vernieuwen

blijven de komende jaren belangrijk. Onze samenleving vraagt

we de bestaande industrie en ontwikkelen nieuwe industrie.

vandaag nog om benzine, diesel en kerosine. Veel producten

Met elkaar zorgen we voor een sterk industrieel cluster, maar

die we gebruiken zijn nu gebaseerd op olie, bijvoorbeeld verf

dan met een veel lagere CO 2 -uitstoot. Onze ambitie is om

en hoogwaardige kunststoffen waar onder andere isolatie-

hierin internationaal koploper te zijn.’

Havenbedrijf Rotterdam
Doel van het Havenbedrijf Rotterdam is de versterking van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven als logistiek knooppunt én
industriecomplex van wereldniveau. Niet alleen in omvang, maar ook in kwaliteit. Het Havenbedrijf is dan ook voortrekker in de transitie naar
duurzame energie en zet in op digitalisering om de haven en handelsstromen nog efficiënter te maken. De twee kerntaken van het Havenbedrijf
zijn de duurzame ontwikkeling, beheer en exploitatie van de haven en het handhaven van de vlotte en veilige afhandeling van de scheepvaart.
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