PLATFORM DUURZAAM RIJNMOND

Rijnmond gaat voor duurzaam

Platform Duurzaam Rijnmond is een coalitie van vooraanstaande bedrijven, MVO koplopers die een bijdrage
willen leveren aan het stimuleren van MVO en het duurzaam versterken van de economie in de Regio Rijnmond.
Het platform Duurzaam Rijnmond vindt via het programma DuurzaamDoor verbinding met andere regionale
duurzaamheidsnetwerken in Nederland.
Het kennis- en netwerkplatform
groeit en gaat zijn samenwerking
met overheid, onderwijs en
belangenorganisaties uitbreiden. Woensdag
14 december is het zover, dan presenteert het
Platform Duurzaam Rijnmond zijn programma
en gaat in het Best Western Plus Rotterdam
Airport Hotel de campagne ‘Rijnmond gaat
voor Duurzaam’ van start, de campagne eindigt
met de ondertekening van een convenant of
Green Deal.

AMBITIE
Regio Rijnmond is de economische motor
van Nederland met stadsregio en wereldstad
Rotterdam, Europa’s grootste havengebied, een
bloeiende industrie en 1,2 miljoen inwoners.

Een regio die MVO hoog in het vaandel heeft
staan en streeft naar economische groei in
een duurzame leefomgeving (vijftig procent
minder CO₂ in 2025 t.o.v. 1990, voorbereiding
op klimaatverandering en versterking van de
economie).

REALITEIT

te organiseren en samenwerkingsverbanden
op te zetten is door MVO koplopers het
Platform Duurzaam Rijnmond opgericht, een
onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk.
Het kennis- en netwerkplatform organiseert
hiervoor bijeenkomsten op directie- en
managementniveau.

«

Als de regio de komende jaren niet genoeg doet
aan lokaal klimaatbeleid, zal de CO₂-uitstoot in
de Regio Rijnmond niet dalen met 50% maar
juist fors stijgen, zo blijkt uit een evaluatie van
ECN in 2013. De CO₂-emissie uit de sector
Energie & Industrie, de belangrijkste uitstoter
van CO₂ in de Regio Rijnmond, stijgt van
26,5 Mton CO₂ in 2011 naar 33,8 Mton CO₂
in 2020, een stijging met een factor van 2,5.
Om de economie duurzaam te versterken
en doelstellingen te realiseren is regionale
samenwerking dan ook een absolute must.

PLATFORM DUURZAAM RIJNMOND
In de Regio Rijnmond zijn honderden
vooraanstaande bedrijven actief die streven
naar resultaten op een verantwoorde en
duurzame manier. Om dit omvangrijke
netwerk in kaart te brengen, bijeenkomsten

Wilt u zich ook bij het Platform Duurzaam
Rijnmond aansluiten of een afspraak maken
voor een nadere kennismaking, stuur dan een
e-mail naar:
secretariaat@platformduurzaamrijnmond.nl
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