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   Duurzame Energie

Doelstellingen Stand 2015 Prognose Handelingsperspectief

In 2020 20% meer duurzame energie per 
inwoner (t.o.v. 2013)  

In 2015 werd 2.748 TJ duurzame energie geproduceerd). Dit was  
2,8% meer dan in 2013. Dit is genoeg energie voor ca. 65.000 
Amsterdamse huishoudens.

De hoeveelheid duurzame energie per inwoner in 2015 t.o.v.2013 
is gelijk gebleven.  De stad groeide sinds 2013 harder dan in 2014 
voorzien. Het feit dat sterke groei van zon en wind pas na 2018 wordt 
verwacht betekent nu (nog) geen groei per inwoner. 

Index (duurzame opwek per inwoner):
2010: 93%
2011: 95%
2012: 98%
2013: 100% (basisjaar)
2014: 101%
2015: 100%

Verklaring: 2014 en 2015 kende relatief milde winters, waardoor 
minder duurzame warmte werd geleverd, Ook nam in 2015 de 
hoeveelheid duurzame elektriciteit geleverd door AEB af door een 
gedaalde biogene fractie in het afval.

Amsterdam ligt op koers om de duurzame energie doelstel-
ling te halen. Om dat zekerder te stellen wordt geïntensiveerd 
(zie ook handelingsperspectief).  

Het behalen van de doelen voor wind, zon en stadsver-
warming leidt in 2020 tot 23% meer duurzame energie per 
inwoner wanneer wordt uitgegaan van de bevolkingsgroei-
prognose die bij opstellen Agenda Duurzaam Amsterdam 
gold. Sinds 2013 is de bevolkingsgroeiprognose naar boven 
bijgesteld. Onder de nieuwe aannames groeit de hoeveelheid 
duurzame energie per inwoner met 19% tot 2020. Deze extra 
bevolkingsgroei zorgt daarmee voor een extra opgave ten 
aanzien van de oorspronkelijke situatie. Deze extra opgave 
wordt omarmd en het doel wordt naar boven bijgesteld.

Het zijn projecten en investeringen van bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties die zorgen 
voor meer duurzame energie in Amsterdam. De gemeente is afhankelijk, maar helpt actief om deze 
projecten te laten ontstaan, door het activeren en faciliteren van doelgroepen. Rijksbeleid en -stimulering, 
provinciaal beleid (wind) en externe elementen (technologieontwikkeling en prijs, energieprijzen en conjunc-
tuur) hebben een grote invloed.

Om zekerder te stellen dat de doelstelling wordt gerealiseerd wordt geïntensiveerd waar mogelijk. Amster-
dam doet dit door o.a.:
 � de Amsterdamse Zoncoalitie te ondersteunen bij het realiseren van haar ambitie van 1 miljoen zonnepa-

nelen op Amsterdamse daken (zie onderdeel Zon in deze rapportage);
 � door middel van de Samenwerkingsafspraken met de Amsterdamse Federatie voor Woningcorporaties 

en de Amsterdamse Huurdersvereniging, waarin 80MW op corporatiedaken wordt gerealiseerd. 
 � Het inzetten van de middelen die in het Hernieuwde Coalitieakkoord Amsterdam Blijft van Iedereen zijn 

vrijgemaakt voor de versnelling van duurzaamheid in Amsterdam. Besluitvorming over de inzet van deze 
middelen volgt in het derde kwartaal 2016.

Ook kunnen andere ontwikkelingen in de markt het behalen van de doelstelling zekerder stellen. Nieuwe 
ontwikkelingen en innovaties kunnen tot versnelling leiden. Voorbeeld: realisatie van een grote biomas-
savergistingsinstallatie zorgt ervoor dat de doelstelling (ruimschoots) wordt behaald. Momenteel zijn bij 
marktpartijen, waaronder het AEB, plannen voor twee installaties in voorbereiding. Mocht Amsterdam 
erin slagen om meer windenergie dan wel aansluitingen op de stadsverwarming te realiseren dan in die 
specifieke doelstellingen is vastgelegd, dan heeft dit uiteraard ook een positief effect op het behalen van de 
doelstelling.

In 2020 20% minder energie verbruiken 
per inwoner (t.o.v. 2013)

Het energieverbruik per inwoner is 
met 6% gedaald t.o.v. 2013. 

Index (energiegebruik per inwoner):
2010: 108%
2011: 105%
2012: 102%
2013: 100% (basisjaar)
2014: 95%
2015: 94%

Verklaring: De langjarige trend is afnemend (energiebesparing, dus 
positief). Meteorologische effecten en conjunctuur hebben echter 
invloed op de verschillen tussen opvolgende jaren.

Extrapolatie van trend energieverbruik laatste 5 jaar, bij 
geprognosticeerde groei van de stad leidt tot 18% minder 
energieverbruik per inwoner in 2020. 

Om behalen energie besparing doelstelling te halen wordt 
geïntensiveerd, door bijvoorbeeld inspanning op handhaving 
en samenwerkingsafspraken( zie ook onder). Het resterende 
deel zal komen van innovatie en extra aanscherpingen in 
Rijksbeleid in het kader van het Energieakkoord. 

Bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties besparen energie in hun woningen, panden, bedrijfs-
processen en mobiliteit. Directe sturing hierop is vrijwel niet mogelijk. Indirect kan wel: actieve hulp. Het 
handelingsperspectief van de gemeente varieert per doelgroep en is met name gericht op het activeren, 
faciliteren en stimuleren van de partijen. Daarnaast is ook handhaving op energiebesparing bij bedrijven een 
instrument. De effectiviteit van dit instrument is (sterk) afhankelijk van de kaders van het Rijksbeleid. 

Voorbeelden van intensivering: 
de extra inspanning die wordt gepleegd op handhaving energiebesparing bij MKB (zie onder)
de Samenwerkingsafspraken over 10.000 labelstappen/jaar (zie onder)
ondersteuning van VvE’s om energiebesparing te realiseren (zie onder)
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Focus 2015-2018 Voortgang acties per 1-6-2016 Rol gemeente Prognose Handelingsperspectief

1. Mogelijk maken van versnelling aansluit-
tempo bestaande stad en verduurzamen 
stadswarmte. 87.000 aansluitingen in 
2018 en 102.000 in 2020

Stand per 2015
72.500 aansluitingen op 31-12-2015. In 
2015 werden 5.869 aansluitingen toege-
voegd.

Het overzicht
2010: 52.300 aansluitingen
2011: 55.200
2012: 58.000
2013: 62.000
2014: 66.600
2015: 72.500

Plan van Aanpak Warmte inclusief afspraken met stakeholders wordt voorbereid. De raadsbe-
handeling van het Plan van Aanpak is gepland in 4e kwartaal 2016

Gerealiseerde aanvullende actie:
Voorbereiding gestart om Plan van aanpak Warmte en afspraken daarover te concretiseren 
en samen met partners experimenten op te zetten om bestaande wijken vrij van aardgas te 
maken.

Afspraken & samenwerking Prognose is gunstiger 
dan de doelstelling

Uit Agenda Duurzaam 
Amsterdam t.a.v. 
toename aansluitingen:
2015: +4.500 (realisatie: 
5.869) 
2016: +5.000
2017: +5.500
2018: +6.000
2019: +6.500
2020: +7.000

Verwachtte toename 
2016-2020: 30.000 + 
2.500 uit samenwerkings-
afspraken corporaties
Het totaal per 2020 komt 
daarmee uit op 105.000.

Prognose is gunstiger dan de doelstelling. 

Toch wordt er geïntensiveerd:  
 � In 2015 werden meer aansluitingen gerealiseerd dan geprognosticeerd.
 � In de Samenwerkingsafspraken met corporaties is afgesproken dat tot 2020 

2.500 bestaande woningen ‘aardgasloos’ worden gemaakt en voor nog eens 
7.500 woningen die transitie wordt voorbereid. Deze extra aansluitingen leidt 
tot extra groei t.o.v. de prognose.

2. Bijdrage aan toename van zonne-energie 
in Amsterdam naar 160 MW in 2020

Stand per 2015: 
16,3 MW aan zonne-energie in Amsterdam 
in 2015. Dit zijn ca. 64.000 zonnepanelen; 
genoeg stroom voor 7.700 Amsterdamse 
huishoudens)

Dit is 7,6MW (ca. 30.000 zonnepanelen) 
meer dan in 2013

Het overzicht:
2010: 2,5 MW
2011: 3,1 MW
2012: 4,2 MW
2013: 8,7 MW
2014 12,3 MW
2015: 16,3 MW

 � Het uitvoeringsprogramma Schaalsprong Zon (maart 2016 raad) wordt uitgevoerd. Dit 
programma bevat meer actielijnen en acties dan de geplande acties uit de Agenda 
Duurzaam Amsterdam.

 � Het wijzen van bewoners en bedrijven op de mogelijkheden van zonne-energie, en een 
zonneweide project zijn onderdeel van dit programma en zijn in uitvoering.

Faciliteren & organiseren Samenwerkingsaf-
spraken: 80MW aan 
zonne-energie op 
corporatiewoningen 
tot 2019. Hiermee 
nemen corporaties een 
aanzienlijk deel van de 
doelstelling voor hun 
rekening.

Resterende 64 MW 
(160-16-80) wordt 
gerealiseerd in andere 
sectoren.

Bedrijven, bewoners en maatschappelijke organisaties, zoals woningcorporaties, 
zorgen voor de investeringen in hun eigen zonproject. De gemeente kan dit niet 
afdwingen, maar stimuleert deze partijen om zonprojecten langs de lijnen van 
het Uitvoeringsprogramma Schaalsprong Zon. De effectiviteit hiervan is sterk 
afhankelijk van Rijksbeleid, technologieontwikkeling en de energieprijs.

Ten aanzien van zon op gemeentedaken geldt deze afhankelijkheid niet. Eind 
2016 presenteert Amsterdam op welke daken (in aanvulling op reeds gereali-
seerde projecten) zonnepanelen worden geplaatst.

Voorbeeld van ingezette versnelling:
 � De Amsterdamse Zoncoalitie (doel: 850.000 zonnepanelen erbij) is een open 

samenwerkingsverband van installatiebedrijven, zonaanbieders en zoncoö-
peraties. Zij richten zich gezamenlijk op grote dakeigenaren en Amsterdamse 
klanten voor zonnestroom. Deze ontwikkeling heeft veel potentie en wordt 
gesteund door de gemeente.

 � Samenwerkingsafspraken met woningcorporaties (80MW tot 2020).

3. Mogelijk maken van minimaal 18MW 
extra windenergie in 2020

Stand per 2015
Er is sinds 2010 geen toename aan MW 
windenergie. Het vermogen aan windener-
gie blijft daardoor op 67 MW

Amsterdam is continu in overleg met de provincie over het mogelijk maken van windturbines 
in Amsterdam. Mei 2016 hebben marktpartijen 7 vergunningaanvragen ingediend bij de 
provincie, samen goed voor circa 72,5MW extra. Eind 2016 wordt bekend welke partijen een 
vergunning krijgen.

Afspraken & samenwerking Als de provincie Noord 
Holland de vergunningen 
verleent, worden 
de gestelde doelen 
behaald. 

Sterke afhankelijkheid van vergunningverlening door de provincie. Amsterdamse 
partijen hebben 72,5MW aan vergunningaanvragen ingediend bij de provincie. 
3e kwartaal 2016 maakt Gedeputeerde Staten (naar verwachting) bekend welke 
aanvragen voldoen aan het provinciale windbeleid
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Focus 2015-2018 Voortgang acties per 1-6-2016 Rol gemeente Prognose Handelingsperspectief

4. Verduurzamen bestaande woningvoor-
raad, bijdragen aan afspraken SER 
Energieakkoord

Stand per 2015
Gemiddeld 6.500 labelstappen per jaar 
(afgelopen jaren).
Gemiddeld niveau: label D

Uitvoering geplande acties uit Agenda Amsterdam Duurzaam:
 � Om een bijdrage te leveren aan de afspraak sociale woningbouw gemiddeld label B 

in 2020 (SER energieakkoord) zijn in de Samenwerkingsafspraken met de corporaties 
afspraken gemaakt over versnelling van de te behalen labelstappen (zie onder).

 � Instellen subsidie voor project(en) Nul op de meter in bestaande gestapelde woningen 
(Raad november 2015). In maart 2016 heeft Eigen Haard een subsidieaanvraag voor 157 
woningen ingediend. Start van uitvoering gepland november 2016.

 � De aanpak Verduurzaming particuliere woningvoorraad: activeren, informeren en 
ondersteunen is van start (Raadsbesluit januari 2016). Dit is een nieuwe regeling voor 
ondersteuning van VvE’s die juni 2016 in gaat. Op basis van de oude regeling zijn in 2015 
en 2016  126 adviezen gegeven aan VvE’s. Rond 30% treft maatregelen. 

 � In juni 2015 heeft B&W de Evaluatie regelingen verduurzaming woningvoorraad van stad 
en stadsdelen over de periode 2012-2015 vastgesteld. Deze evaluatie vormde de basis 
voor de nieuwe regeling voor VvE’s;

 � Op basis van de aanbevelingen uit het uitgevoerde onderzoek naar energiearmoede 
worden twee voorstellen gedaan voor de aanpak van energiearmoede die uiterlijk in het 3e 
kwartaal 2016 (planning) worden voorgelegd aan B&W. 

 � Uitvoering van het regionale energieloket in het kader van het VNG ondersteunings-
programma Energie, wordt in samenwerking met de regio Amsterdam, Amstelland en 
Meerlanden aanbesteed. Het regionaal energieloket wordt in oktober 2016 operationeel. 
De regie en coördinatie is in handen van de gemeente Amstelveen. 

 � Raadscommissie ID is in maart 2016 geïnformeerd naar aanleiding van de vraag over de 
mogelijkheden om van de  rijksregeling geluidsaneringsgelden gebruik te maken voor  
warmte-isolatie. 

Afspraken & samenwerking

Financieren

Faciliteren en organiseren

Afspraken & samenwerking

Faciliteren en organiseren

Faciliteren en organiseren

-

Er worden tot en met 
2019 40.000 (10.000 
per jaar) labelstappen 
gemaakt in de 
corporatievoorraad 
(tot gemiddeld label 
c), er worden 10.000 
bestaande woningen 
van het aardgas gehaald 
en er wordt 80 MW 
zonne-energie (voor 
40.000 woningen) 
aangelegd.

Voor het vergroten van het aantal Nul  op de meter woningen in Amsterdam 
is de gemeente afhankelijk van woningcorporaties. Er vindt veelvuldig overleg 
plaats om kansrijke nieuwe projecten te identificeren.
Het tempo van verduurzaming van VvE’s hangt af van besluitvorming binnen 
VvE’s. Amsterdam ondersteunt hen en zal deze ondersteuning intensiveren als de 
vraag vanuit VvE’s toeneemt.

5. Samenwerkingsafspraken Amsterdamse 
Federatie voor woningcorporaties 
(AFWC), Amsterdamse Huurdersvereni-
ging en de gemeente Amsterdam

De hoofdpunten van de Samenwerkingsafspraken:
 � 10.000 labelstappen per jaar tot en met 2019.

 � Samenwerken om 100.000 bestaande woningen aardgasloos te maken tot 2040. Starten 
met 10.000 woningen tot 2020.
 - 2.500 bestaande woningen aansluiten op stadwarmte tot 2019
 - Plan voor resterende 7.500 woningen gereed in 2018. 

 � Woningcorporaties ontwikkelen op hun daken 80MW aan zonne-energiesystemen tot 2020.

 � In periode 2016-2019 krijgen tenminste 10.000 huishoudens een energiebesparingsadvies 
op maat om bewoners te stimuleren hun energieverbruik te verlagen. Hiervoor worden 
energiecoaches en bespaarpakketten ingezet.

Afspraken & samenwerking Prognose conform 
samenwerkingsafspraak

De Samenwerkingsafspraken zijn het kader voor het treffen van maatregelen in 
corporatiewoningen op gebied van duurzame energie en energiebesparing.
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Focus 2015-2018 Voortgang acties per 1-6-2016 Rol gemeente Prognose Handelingsperspectief

6. Uitvoeren afspraken SER energie 
akkoord: hogere prioriteit voor energie-
besparing bij bedrijven. 
O.a. in 2018 voldoen alle grootverbruikers 
energie aan de Wet Milieubeheer of 
hebben hierover afspraken gemaakt met 
bevoegd gezag

Er is gewerkt aan afspraken met sectoren met betrekking tot o.a. energiebesparing waarbij 
waar mogelijk wordt beloond met minder toezicht: 
 � 24 mei 2016 is de notitie ‘Uitgangspunten voor een nieuw evenementenbeleid’ vastgesteld 

in B&W met daarin aandacht voor duurzaamheid (alle evenementen in 2020 duurzaam)

 � Plan van aanpak Verduurzaming cultuurpanden. Vaststelling door B&W gepland in het 3e 
kwartaal 2016. 

 � Uitvoeringsagenda Green Deal Zorg voor Amsterdam is naar verwachting in het 4e 
kwartaal 2016 gereed.

 � Bij 165 MKB bedrijven is een quickscan energie uitgevoerd waarbij naast energiebesparing 
ook aandacht was voor waterbesparing en afvalscheiding. De bedrijven worden na het 
advies begeleid bij de uitvoering van maatregelen

 � 9 grote musea hebben in het 1e kwartaal 2016 een nulmeting voor de Breeam gedaan. De 
volgende stap is  uitvoeren van de geadviseerde maatregelen.

Omgevingsdienst NoordZeeKanaalGebied (ONZKG) heeft in 2015 de grootverbruikers energie 
geïnventariseerd en een schatting gemaakt van het aantal middelgrote verbruikers. Hier uit 
blijkt dat er ca. 600 grootverbruikers en 1.750 middelgrote gebruikers zijn. Deze bedrijven 
worden de komende jaren systematisch gecontroleerd met als doel het realiseren van  renda-
bele energiebesparing op basis wet Milieubeheer (Wm). 

Afspraken & samenwerking

Regelgeving 
Afspraken & samenwerking

Uiterlijk 2018 zullen 
met alle (600) grootge-
bruikers afspraken zijn 
gemaakt over te nemen 
energiemaatregelen. 
Daarnaast zal de OD 
NZKG ook  middelgrote 
energiegebruikers 
controleren op 
besparing. Dit laatste is 
een uitbreiding van de 
ambitie ten aanzien van 
de Agenda Duurzaam 
Amsterdam.

In aanvulling op ‘afspraken en samenwerking’ worden sectoren ‘aangejaagd’ 
om investeringen te doen in energiebesparing en zonnepanelen. Dit aanjagen 
betekent dat Amsterdam adviezen en ondersteuning (door gespecialiseerde 
externe partijen)  aanbiedt. Financiering kan plaatsvinden uit het Duurzaamheids-
fonds. Begin 2016 is de inzet op aanjagen geïntensiveerd. 

Amsterdam intensiveert haar handhavingsinspanning van 600 grootverbruikers 
naar 2.350 groot- en middelgrote verbruikers. Amsterdam loopt binnen Neder-
land voorop op het gebied van de handhaving van bedrijven op het gebied van 
energieprestaties. Bij deze handhaving ervaart Amsterdam beperkingen vanuit 
het Rijksbeleid en de wettelijke kaders. In het kader van de uitvoering Energieak-
koord is Amsterdam met het Rijk in overleg over aanvullend/aangescherpt beleid.

7. 111 Bestaande scholen PO/VO/(V)SO 
gezond en energie efficiënt maken. 
Nieuwe scholen worden volgens de norm 
‘frisse scholen B’ op basis verordening

Om bestaande scholen gezond en energie efficiënt te maken zijn de volgende stappen gezet:
 � In Q1 2015 is het Plan Gezonde scholen 2015-2018 vastgesteld door B&W. Dit is omge-

doopt tot het project Gezonde Schoolgebouwen 2015-2018. . 
 � In 2015 is gestart met 20 gezonde schoolgebouwen, waarvan er 15 zijn uitgevoerd in 2015 

en 5 in 2016.
 � In 2016  zijn bij  30 schoolgebouwen de voorbereidingen gestart voor uitvoering in 

2016/2017
 � Het Programma van eisen Frisse scholen klasse B voor nieuwbouw is opgenomen in de 

Verordening Voorzieningen Huisvesting voor zowel primair onderwijs als speciaal onderwijs 
en voortgezet (speciaal) onderwijs.

Aanvullende acties:
 � In Q1 2016 is er op 30 scholen een energiescan  uitgevoerd.  
 � In 2016 wordt in het kader van Programma Duurzame Scholen een actie ondernomen 

richting scholen om hen te helpen om zonnepanelen aan te leggen, het energieverbruik 
van hun schoolgebouwen te reduceren en andere . verduurzamingsmaatregelen te treffen.

 � In het najaar 2016 wordt een inspiratiebijeenkomst voor scholen georganiseerd, i.s.m. de 
Stichting Schooldakrevolutie en Zoncoalitie;

 � 15 scholen (scholenkoepel Sirius en IJburgcollege) hebben een zonsysteem gekregen met 
financiering vanuit het Duurzaamheidsfonds.

Faciliteren en organiseren

Regelgeving

Faciliteren en organiseren

De prognose is dat de 
doelstelling van 111 
Gezonde schoolgebou-
wen in 2018 gehaald 
wordt. 

Schoolgebouwen zijn juridisch eigendom van de schoolbesturen. Het realiseren 
van de doelstelling is afhankelijk van de besluiten die schoolbesturen hierover 
nemen. Voor het project gezonde schoolgebouwen geldt dat gemeente 80% 
financiert en de schoolbesturen de overige 20%. Bij nieuwbouw vragen schoolbe-
sturen een voorziening aan.

Voorbeeld van versnelling:
Scholen krijgen gericht advies en ondersteuning om zonne-energie en/of 
energiebesparende maatregelen door te voeren (mogelijk met financiering vanuit 
het Duurzaamheidsfonds).

8. Verduurzamen sportaccommodaties Ruim 80 verenigingen hebben een advies op maat ontvangen en worden begeleid bij de 
uitvoering, Meer dan 50% van de clubs die een scan hebben nemen reeds maatregelen en er 
wordt actief ingezet op verder verhogen van dit percentage. Project wordt gecontinueerd in 2016 
om de resterende verenigingen (96) tot energiebesparing aan te zetten.

Gepland is om in de 2e helft van 2016 Duurzaamheidscriteria op te nemen in de subsidierege-
ling voor verenigingsaccommodaties Buitensport. 

Faciliteren en organiseren Doelstellingen ten 
aanzien van de afgespro-
ken aantallen worden 
gehaald.

Energiemaatregelen worden doorgevoerd door de verenigingen zelf. De 
gemeente heeft daarbij een faciliterende rol. Gemeente biedt energieadviezen 
van externe specialisten en financiering vanuit het Duurzaamheidsfonds. Inzet 
wordt geïntensiveerd ook als gestelde doelstelling wordt gehaald.
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Focus 2015-2018 Voortgang acties per 1-6-2016 Rol gemeente Prognose Handelingsperspectief

9. Nieuwbouw- woningen en utiliteit- in 
2020 energieneutraal ontwikkelen. 
Tot 2020 75% nieuwbouwportfolio 
energieneutraal bouwen. Houthavens, 
Buiksloterham + nieuwe gebieden worden 
speciale duurzaamheids-gebieden

 � Duurzaamheid wordt meegewogen in de criteria (>30%) bij de selectie van ontwikkel-
plannen en ontwikkelende partijen. Op basis van de 19 grote tenders uit 2015 (circa 1800 
woningen) is het beeld dat 90% een EPC van 0.15 of lager (Energieneutraal) heeft. 

 � In 2015 zijn de voorwaarden voor de Energielening voor woningeigenaren versoepeld, o.a. de 
mogelijkheid om vanaf het moment van oplevering van een woning in aanmerking te komen voor 
een energielening

 � Diverse gebieden worden aangewezen als speciale duurzaamheidsgebieden, door 
prioriteiten te benoemen van pijlers van de agenda duurzaamheid in gebiedsontwikkeling

Aanvullende actie:
 � Er is gestart met het opstellen van duurzaamheidsparagrafen voor stedelijke ontwikkelings-

plannen voor de volgende gebieden:
 - Sluisbuurt Zeeburg
 - Sloterdijk 1
 - Amstelkwartier fase 2
 - Cruquius fase 2
 - Hamerstraat
 - Zaanstraat
 - Havenstad
 - Jan Evertsenstraat

Afspraken & samenwerking Op basis van de 
resultaten van de 
19 grote tenders  
uitgevoerd in 2015 en de 
huidige marktcondities 
is de verwachting dat 
toekomstige tenders 
eenzelfde positief 
resultaat leveren.

Het bouwbesluit (momenteel EPC = 0,4) is de bovengrens van wat de gemeente 
wettelijke van ontwikkelende partijen mag eisen qua energieprestaties. De 
ervaringen met het uitdagen van de markt bij gronduitgifte op het gebied van 
bovenwettelijke energieprestaties zijn goed. Amsterdam loopt hiermee voorop in 
Nederland en zal deze lijn continueren.

10. Rapporteren over CO2 uitstoot op 
Amsterdams grondgebied

Uitstoot in 2015: 4.471 kTon CO2. Dit is 5,4 ton/inwoner hetgeen 3% minder is dan in 2013.

Index (CO2-uitstoot per inwoner):
1990: 100% (basisjaar) 
2010: 119%
2011: 115%
2012: 116%
2013: 114%
2014: 112%
2015: 111%

nvt Een ontkoppeling is 
zichtbaar tussen CO2-uit-
stoot en inwoneraantal. 
Naar verwachting zet 
deze trend door. 

Amsterdam is sinds 1990 met 127.000 inwoners gegroeid. Tot 2025 komend daar 
volgens prognoses van OIS nog zeker 80.000 mensen bij. Deze groei van de stad 
is duurzaam door een steeds lagere CO2-uitstoot per inwoner.
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   Schone Lucht

Doelstellingen Stand 2015 Prognose Handelingsperspectief

De lucht in Amsterdam wordt gezond, met 
zo min mogelijk stikstofdioxide, fijnstof en 
roet.

 � De concentratie stikstofdioxide (NO2) is 
in 2025 maximaal 30 microgram/m3 op 
de zwaarst belaste locatie; in 2015 wordt 
de wettelijke norm niet overschreden. 
Dat betekent dat het percentage in 2025 
t.o.v. 2015 met 35 procent afneemt.  

 � De hoogst gemeten concentratie roet is 
in 2025 30 procent lager dan in 2013.

Dit college  zet de gezondheid van alle Amsterdammers voorop 
en zet koers naar zoveel mogelijk uitstootvrij verkeer in 2025 in 
Amsterdam. De stad wil de hoeveelheid schadelijke stoffen in de 
lucht terugdringen en gaat daarin verder dan de wettelijke luchtkwa-
liteitnormen. 

Amsterdam doet dit vooral door duidelijke afspraken te maken met 
de verkeersgroepen die het meest uitstoten. Er zijn convenanten 
gesloten met de brancheorganisaties belangenverenigingen voor 
bestelvoertuigen en taxi’s om deze branches uitstootvrij te hebben in 
2025. Met het GVB is afgesproken dat het Openbaar Vervoer in 2025 
volledig uitstootvrij zal zijn en er wordt gewerkt aan een convenant 
met de touringcarsector. Met de Bovag en de Rai zijn afspraken 
gemaakt over de uitvoering van een milieuzone voor brommers en 
scooters. De afspraken behelzen ook waar Amsterdam bijdraagt door 
stimulerende en faciliterende maatregelen. De bestaande milieuzone 
voor vrachtauto’s zal ook gaan gelden voor de meest vervuilende 
bestelvoertuigen, taxi’s en touringcars.

Tegelijk blijft Amsterdam ook vol in  zetten op elektrisch vervoer 
en daarmee wereldwijd koploper te blijven. Door te kijken waar de 
doorstroming verbeterd kan worden en waar andere op de locatie 
gerichte ingrepen de zwaarste knelpunten luchtkwaliteit helpen 
oplossen. Maar ook door slim in te zetten op privileges voor schone 
rijders en in te zetten op een zo schoon mogelijk eigen wagenpark.

Voor een schonere lucht zijn we voor een groot deel afhankelijk 
van landelijke en Europese maatregelen. De langjarige trends voor 
de meest vervuilende stoffen laten een duidelijk dalende lijn zien, 
maar om onze eigen doelstellingen voor 2025 te halen en ook op 
de laatste plekken snel te voldoen aan de wettelijke normen zijn de 
eigen maatregelen van groot belang. 
Amsterdam heeft het meest uitgebreide en hoogwaardige meetnet-
werk luchtkwaliteit van Nederland en heeft daarom als geen andere 
stad zicht op de luchtkwaliteit. Volgens de monitoringstool kende 
Amsterdam in 2015 nog twee overschrijdingspunten voor stikstofdi-
oxide. Amsterdam controleert jaarlijks hoe deze berekende waarden 
zich verhouden tot de gemeten waarden. Op basis hiervan wordt 
uitgegaan van maximaal 8 locaties waar de norm mogelijkerwijs 
wordt overschreden.

Volgens afspraak  zijn in 2025 taxi’s, rondvaartboten, brom- en 
snorfietsen en de GVB bussen uitstootvrij. Bestelvoertuigen, 
personenauto’s, vrachtwagens en touringcars zijn in 2025 zo 
schoon mogelijk.

Bij gehandhaafd beleid en navolgen van de afspraken met de 
branches blijven de gestelde reductiedoelstellingen NO2 en 
roet voor 2025 haalbaar.

De snelheid waarmee de lucht verschoont is vooral afhankelijk van Europese en nationale bronmaatregelen. 
Lokaal doen we wat we kunnen in goed overleg met  burgers en bedrijven.
De gemeente zet verschillende instrumenten in om schoner vervoer bij doelgroepen te realiseren:
 � Samenwerking en afspraken met branches

 � Stimulering en privilileges

 �  Regelgeving (milieuzones e.d.)

 �  Financieren (subsidies) en zelf maatregelen uitvoeren (oplaadpalen)

De gemaakte afspraken met verschillende verkeersgroepen worden gemonitord. 

De gemeente blijft tegelijkertijd zoeken naar mogelijkheden de eigen maatregelen te intensiveren of 
effectiever te maken. Door maatwerk te leveren, maar ook door te op zoek te blijven naar de mogelijkheden 
voor een schonere bedrijfsvoering van de eigen organisatie. 
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Focus 2015-2018 Voortgang acties per 1-6-2016 Rol gemeente Prognose Handelingsperspectief

1. Schone Lucht voor Amsterdam: 
Op weg naar een uitstootvrij 2025

 � Juni 2016 ligt het pakket ‘Schone Lucht voor Amsterdam, op weg naar een uitstootvrij 
2025’ ter besluitvorming bij de Raad. Hiermee worden de voorwaarden voor invoering van 
de milieuzones bestel, taxi, touringcar en brom- en snorfiets, en de maatregel ‘Schoner 
Parkeren’ vastgesteld. De afgelopen periode zijn afspraken gemaakt hoe de verschillende 
groepen veelrijders toewerken naar een uitstootvrij, of een zo uitstootvrij mogelijk 2025, en 
hoe de gemeente deze groepen hierin kan ondersteunen. Op een inspraakronde zijn meer 
dan 2.500 reacties binnengekomen.

 � Oktober 2015 is een  convenant afgesloten met brancheorganisaties bestel en is de 
landelijke Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek afgesloten.  Slimme logistiek wordt 
ook bevorderd door overslagstations voor goederenvervoer. Dit is direct gekoppeld aan 
privileges elektrisch rijden, subsidieregeling elektrische vrachtauto’s, faciliteren oplaadinfra 
en milieuzones.  Afspraken over realiseren cargohubs zijn gemaakt in convenant bestel. 
Albert Heijn start per in juni 2016 met een HUB in Westpoort van waaruit elektrisch 
bezorgd gaat worden. 

 � Februari 2016 is een convenant met de taxibranche afgesloten.  Voor de verschoning van 
taxi’s worden verschillende maatregelen getroffen, zoals 

 - subsidie voor uitstootvrije taxi’s 
 -  stapsgewijs naar een schone taxistandplaats CS en in het 2e helt 2016 op te stellen plan 

van aanpak voor verschoning overige standplaatsen
 -  aanbesteding voor 6 snelladers voor taxi’s is afgerond. 
 -  Inkoop schoon taxivervoer door de gemeente.  
 -  milieuzone per 1/1/2018 onder voorbehoud besluitvorming juni 2016 

 �  Gesprekken over een convenant touringcars worden gevoerd. De brancheorganisaties zijn 
in principe positief. Verwacht wordt nog in 2016 tot een convenant te komen.  
Milieuzone per 1/1/2018 is onder voorbehoud van besluitvorming juni 2016

 � Een regeling voor schoner parkeren met leeftijdseisen aan parkeervergunningen wordt 22 
juni 2016 ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.

 �  April 2015 is een convenant afgesloten met het GVB met als doel volledig uitstootvrij OV 
20125. Van het Rijk is in aanvulling op de Amsterdamse middelen € 8 miljoen toegezegd 
voor uitstootvrije bussen. Met het GVB word besproken hoe en wanneer deze middelen 
worden ingezet voor de verschoning.

 �  Veren zijn eigendom van de gemeente Amsterdam. In 2015 is door TNO onderzoek 
gedaan naar de verschoningsmogelijkheden. In 2e kwartaal 2016 wordt op basis van dit 
rapport de verschoningsopties bestuurlijk voorgelegd. Bij akkoord wordt in 2016 een 
verschoningsplan veren opgesteld.

 �  Op basis van onderzoek wordt invoering milieuzone brom- en snorscooters 22 juni 2016 
ter besluitvorming  voorgelegd aan de raad. Brommers ouders dan 2011 worden geweerd.  
In een convenant met de BOVAG en RAI zijn afspraken voor een ontheffingsregeling voor 
4-takt brom- en snorfietsen na 2008 vastgelegd.

Faciliteren & organiseren
Afspraken & samenwerking
Regelgeving
Financiering
Zelf doen & voorbeeld 
geven

Afspraken & samenwerking
Faciliteren & organiseren
Regelgeving
Financiering

Faciliteren & organiseren
Afspraken & samenwerking
Regelgeving
Financiering
Zelf doen & voorbeeld 
geven

Faciliteren & organiseren
Afspraken & samenwerking
Regelgeving

Regelgeving

Faciliteren & organiseren
Afspraken & samenwerking
Financiering

Faciliteren
Financieren

Regelgeving
Afspraken & Samenwerking

In 2025 zullen diverse 
belangrijke vervoerssec-
toren uitstootvrij zijn:
 � Stadsdistributie 

uitstootvrij 2025

 �  Alle taxistand-
plaatsen worden 
uitstootvrij in 2025. 

 � Touringcars in 2025 
‘zo schoon mogelijk’. 
Exacte verschoning 
afhankelijk van 
afspraken in conve-
nant

 � Openbaar vervoer  
uitstootvrij in 2025

 � Oplossing verscho-
ning veren afhankelijk 
van onderzoek en 
besluitvorming

 � Brommers/scooters 
uitstootvrij in 2025

De gemeente heeft haar handelingsperspectief ingezet door:
 � duidelijke afspraken te maken met de verkeersgroepen die het meest 

uitstoten. 

 � invoeren van milieuzone’s voor diverse verkeersgroepen die veel uitstoten.. 

 � De gemeente zal de afspraken met de verschillende verkeersgroepen 
nakomen, maar ook strak monitoren of de afspraken door de veelrijders 
worden nagekomen. 

 � Intensivering en opschaling van de afgesproken regulerende maatregelen 
is een mogelijkheid als dit niet het geval is of niet snel genoeg gaat. Maar 
niet zonder eerst goed de consequenties en (financiële) haalbaarheid te 
onderzoeken. 
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Focus 2015-2018 Voortgang acties per 1-6-2016 Rol gemeente Prognose Handelingsperspectief

2. Amsterdam Elektrisch
Amsterdam blijft koploper elektrisch 
vervoer

 � Amsterdam is nog altijd absolute koploper Elektrisch Vervoer. Niet alleen in Nederland, 
maar wereldwijd loopt Amsterdam voorop door de slimme combinatie van vraaggestuurd 
aanbieden van oplaadmogelijkheden, subsidies voor voertuigen en maatwerk voor 
uitstootvrije rijders. Inmiddels wordt in Amsterdam 22 miljoen kilometer per jaar (2015) 
elektrisch gereden door meer dan 18 duizend unieke gebruikers (2015), staan er ruim 2.100 
openbare oplaadpunten en 17 snellaadpunten. Voor de oplaadpunten wordt uitsluitend 
energie van de windmolens in het Westelijk Havengebied gebruik gemaakt. In een unieke 
samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam wordt innovatief gebruik gemaakt van 
de data uit het bestaande laadnetwerk om zo effectief en efficiënt mogelijk in te spelen op 
de gebruiker en toekomstige ontwikkelingen.

 � Er zijn tot en met 1 juni ruim 2.100 laadpunten in de openbare ruimte geplaatst. De 
aanbesteding openbare laadpunten januari 2016 afgerond voor een contract voor zeven 
jaar en 4.000 oplaadpunten en betreft zowel plaatsing, beheer en exploitatie.

 � De Subsidieregeling voor private oplaadpunten is in 2015 afgerond. In totaal is voor ruim 
600 private oplaadpunten subsidie verleend.

 � Snellaadstrategie uitgewerkt t.b.v. veelrijders in Amsterdam: Parallel aan de uitrol van de 
zes snelladers (zie convenant taxi) In samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam 
vindt data-analyse plaats die inzicht geeft in de mogelijkheden voor efficiënte uitrol van 
de oplaadinfrastructuur, koppeling duurzame opwek en balanceren van vraag en aanbod 
energie

 � Nieuwe subsidieregeling elektrische voertuigen is in januari 2016 door de Raad vastgesteld 
en in werking getreden. De vorige regeling voor schone zakelijke veelrijders voertuigen is 
succesvol uitgevoerd in de periode 2012-2015. Met behulp van de Amsterdamse regeling 
zijn circa 400 taxi’s, 400 bestelwagens, 25 vrachtwagens en 150 zakelijke personenauto’s 
elektrisch gaan rijden. Met de nieuwe subsidieregeling  wordt alleen uitstootvrij verkeer 
gesubsidieerd en is de subsidieregeling voor Euro6 vervallen.

 � De gemeente Amsterdam stimuleert bedrijven en de zakelijke veelrijder actief om gebruik 
te maken van de regelingen, en begeleidt initiatieven voor schoner vervoer, waarbij ook 
gekeken wordt naar de strategische inzet van de eigen maatregelen en verschoning eigen 
wagenpark

 �  Om elektrische bestel- en vrachtauto’s te stimuleren komen  afspraken over o.a. RVV-ont-
heffing voor uitstootvrije bestel- en vrachtauto’s waarvoor nu een pilot in Centrum loopt en 
opschaling en uitbreiding volgt in 2e helft 2016.

Faciliteren & organiseren
Financieren

Faciliteren & organiseren
Financieren
Zelf doen & voorbeeld 
geven

Faciliteren & organiseren
Zelf doen & voorbeeld 
geven

Faciliteren & Organiseren
Afspraken & samenwerken
Regelgeving

Amsterdam blijft koplo-
per Elektrisch vervoer. 
Er wordt niet alleen 
ingezet op vergroten van 
het aantal elektrische 
personen- en zakelijke 
voertuigen (met name 
doelgroepen taxi, bestel 
en vracht),, maar ook 
op elektrisch openbaar 
vervoer en varen. 

Er worden tot 2018 
4.000 laadpunten vraag-
gestuurd aangelegd.

De trend is toenemend 
gebruik van laadpunten, 
(stand medio 2016: 
maandelijks meer dan 2 
miljoen schone kilometer 
geladen in meer dan 
40.000 laadsessies) 
Asmterdam ligt  op 
schema voor het behalen 
van het doel van 4000 
oplaadpunten in 2018.

In de nieuwe subsidie-
regeling is rekening 
gehouden met ca. 300 
elektrische taxi’s, 300 
bestelvoertuigen, 30 
vrachtwagens en 160 
personenauto’s

Op basis van uitkomsten 
pilot in Centrum vindt 
besluitvorming over 
parkeerprivileges voor 
ondernemers met 
uitstootvrije voertuigen 
naar verwachting eind 
2016/begin 2017 plaats.

De komende jaren wordt meer inzet verwacht op stimuleren andere vormen van 
elektrisch vervoer (bijvoorbeeld elektrische scooters). Er wordt verder aangehaakt 
op (lokale) duurzame energie en actief ingespeeld op de ontwikkeling van 
smart-grids.
Dit kan eventueel leiden tot extra opleg openbare oplaadpunten, extra aanleg 
snellaadpunten en  Extra aanleg oplaadpunten in parkeergarages (onderzoek 
gestart passend in Parkeerplan Amsterdam).
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3. Meten, monitoren en locatiespecifieke 
maatregelen

Doel: halen van de norm en ontlasten 
zwaarst belaste locaties

Gedegen informatie actuele stand lucht-
kwaliteit en informeren publiek

Amsterdam houdt zorgvuldig bij hoe het is gesteld met de luchtkwaliteit, waar de grootste 
problemen zijn, en waar de wettelijke normen niet worden gehaald, en werkt actief aan het 
oplossen van deze knelpunten. 
De wettelijke overschrijdingspunten volgen uit de hiervoor opgezette landelijke monito-
ringstool luchtkwaliteit onder beheer van het RIVM. Amsterdam levert hiervoor jaarlijks 
uitgebreide input. Amsterdam blijft samen met het RIVM werken aan het zo dicht mogelijk bij 
elkaar brengen van deze berekende waarden voor de luchtkwaliteit en de gemeten, werkelijke 
luchtkwaliteit.

De informatie uit het Amsterdamse meetnet is openbaar en wordt waar mogelijk real-time 
gepubliceerd. De GGD heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van een 
landelijke luchtkwaliteitsapp, waarop burgers de actuele stand van de luchtkwaliteit op hun 
locatie kunnen zien. 
De concentraties vuile stoffen in de lucht fluctueren sterk van moment op moment en van jaar 
op jaar, ook onder invloed van oorzaken waar Amsterdam geen invloed op heeft, als klimatolo-
gische omstandigheden. Om de ontwikkeling van de luchtkwaliteit inzichtelijk te maken wordt 
daarom gewerkt met jaargemiddelden en trendanalyses. De langjarige, gemeten, trend voor 
stikstofdioxide op straatniveau (gemiddelde op gemeten hoofdnetstraten) laat een duidelijk 
dalende lijn zien. 
Amsterdam is de eerste Nederlandse stad die een reductiedoelstelling voor roet heeft 
vastgesteld, omdat dit een beduidend betere indicator is voor de gezondheidswinst van een 
schonere lucht. Roet meten is wel een stuk ingewikkelder dan het meten van bijvoorbeeld 
stikstofdioxide. In Amsterdam wordt vanaf 2012 op 2 locaties roet gemeten. Landelijk wordt er 
nu op 13 locaties gemeten. De landelijke meetpunten roet worden door het RIVM samen met 
de GGD Amsterdam uitgebreid. 
Er is (landelijk en Europees) nog geen uniforme meet- en rapportagemethode afgesproken. 
Daarom wordt hier een indexcijfer gegeven. Het grillige verloop van daling is hier duidelijk in 
te zien. Er is geen duidelijke verklaring voor de sterke daling tussen 2012 en 2013, en de stag-
natie daarna. Langere termijnmetingen kunnen meer inzicht geven.  Op basis van onderzoek 
wordt er wel van uitgegaan dat de concentraties roet de dalende lijn van NO2 zullen volgen.

Jaar 2003 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

NO2  
(µg/m3)

53,9 55,4 51,1 49,8 45,4 44,6 44,6 41,4 41,6 39,8

Roet 125 100 103 103

Locatiespecifieke maatregelen worden ingezet voor de 8 locaties die volgens de eigen 
metingen het zwaarst belast zijn. Voor elke knelpuntlocatie wordt aanvullend onderzoek 
gedaan naar de aard van de problematiek; mogelijke oplossingen en potentiele oplossingen 
worden voorbereid en in uitvoering genomen.

Maatregelen om de doorstroming te verbeteren op de deze locaties zijn opgenomen in de 
uitvoeringsagenda mobiliteit (vastgesteld 30 september 2015) en hebben waar mogelijk 
prioriteit gekregen. Er is onder meer ingezet op het optimaliseren van gebruik van laad en 
losplekken langs locaties waar deze de doorstroming hinderen en is de voorbereiding gestart 
van meerdere pilots langs de Stadhouderskade en Overtoom. Op de Stadhouderskade heeft 
de verbeterde vaststelling van ververkeerlichten geleid tot een beduidend betere doorstro-
ming en een verbetering van de luchtkwaliteit. Voor de Overtoom is een pilot  gestart. Ook 
voor andere locaties op het hoofdnet auto worden de mogelijkheden onderzocht.
Er wordt aansluiting gezocht bij de andere maatregelen luchtkwaliteit. Met de taxibranche 
wordt overlegd over mogelijkheden van het slim inzetten van schone taxistandplaatsen rond 
knelpuntlocaties. Bij de verschoning van het OV wordt ingezet op prioritering van routes die 
langs de knelpuntlocaties voeren.

Faciliteren & organiseren
Financieren
Zelf doen

 � Streven is de laatste 
overschrijdingsloca-
ties uiterlijk 2018 op 
te lossen.  Volgens 
laatste prognose 
komen enkele 
locaties net rond de 
normwaarde uit in 
2018. 

 � Ook als de norm 
overal wordt gehaald 
wordt ingezet op 
het ontlasten van 
de zwaarst belaste 
locaties door 
locatiespecifieke 
maatregelen

 � Mogelijkheden moeten in samenhang met stadsbrede verkeersstromen 
worden gezien, en binnen de kaders Uitvoeringsagenda Mobiliteit. 

 � Onderzocht zal worden of het ophouden van verkeer richting stad een rol 
speelt bij doorstromingsproblematiek op de Stadhouderskade, Overtoom en 
Valkenburgerstraat bijvoorbeeld aan de Noordzijde van de IJtunnel, op de 
Lelylaan en de Gooise weg. Mogelijkheden en consequenties moeten eerst 
goed in kaart worden gebracht.

 � Rijksmaatregelen blijven onontbeerlijk in de wens zo snel mogelijk overal aan 
de norm te voldoen. Voor de langere termijndoelen zijn ook verder gaande 
Europese bronmaatregelen gewenst dan de huidige. Amsterdam blijft hier op 
aansturen.
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   Circulaire economie

Doelstellingen Stand 2015 Prognose Handelingsperspectief

Stimuleren van innovatie, onderzoek en 
circulaire bedrijvigheid

Amsterdam profileert zich internationaal op het gebied van circulaire 
economie. 

Omdat de transitie naar een circulaire economie zich richt op de 
langere termijn, is de eerste fase vooral gericht op onderzoek, 
verkennen, experimenteren en nieuwe samenwerkingsverbanden 
realiseren.
In 2015 is studie ‘Amsterdam Circulair’, uitgevoerd die laat zien dat 
er in Amsterdam groot potentieel is voor circulair: extra banen, meer 
toegevoegde waarde, vermindering van materiaalgebruik en bijdrage 
aan CO2 reductie. 
Daarnaast zijn een aantal implementatietrajecten gestart zoals 
circulair inkopen en circulair Buiksloterham en Tuinen van West. 

De ambitie voor circulaire economie wordt steeds concreter 
ingevuld. Circulair gedachtegoed wordt systematisch 
verankerd, dit gebeurt niet top-down, maar interactief.  

De overstap naar circulaire economie is afhankelijk van de keuzes van bedrijven en consumenten. De 
gemeente helpt bij het versnellen van deze transitie en activeert partijen door:
 � kennis te delen 

 � samenwerkingsovereenkomsten af te sluiten door bijvoorbeeld Green Deals

 � te faciliteren met bijvoorbeeld circulaire tenders van het Duurzaamheidsfonds, waarbij leningen met een 
lagere rente verstrekt worden voor circulaire projecten 

 � bij inkopen voor de eigen organisatie de uitgangspunten van circulaire economie hanteren, zoals bij de 
inkoop van kantoormeubilair

Meer grondstoffen en materialen terug-
winnen

Afgelopen jaren is er meer afval gescheiden zoals bijvoorbeeld 
het scheiden van plastic. Naast bijstelling door een verbeterde 
rekenmethodiek en databeheer, is door meer afvalscheiding het 
scheidingspercentage gestegen van 19% in 2012 naar 27% in 2014.

Het uitvoeringsplan afval geeft richting aan de manier waarop 
we tot 2020 toewerken naar 65% afvalscheiding. 

De gemeente Amsterdam zamelt het huishoudelijk afval in, of geeft hier opdracht toe. Daarnaast geeft de 
gemeente opdracht voor verdere verwerking van het ingezamelde afval. Ook zorgt de gemeente voor de 
afvalinzameling en stimuleert preventie en afvalscheiding bij bewoners en bedrijven

De gemeente is aandeelhouder van AEB Amsterdam

Het handelingsperspectief zoals in het uitvoeringsplan afval beschreven bestaat uit:  
 � Intensiveren van bronscheiding 

 � introduceren van nascheiding met gebruikmaking van nieuwe technieken en het mogelijk vergisten van 
de organische natte fractie

 � communicatie naar Amsterdammers over afvalpreventie en -scheiding 

 � zelf het goede voorbeeld geven met afvalscheiding op de eigen kantoren

 � met AEB Amsterdam en andere relevante kennis, inzamelings- en verwerkingspartners wordt gezamen-
lijk gewerkt aan innovatie en ontwikkelen nieuwe mogelijkheden voor inzameling en verwerking
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1. Innovatieprogramma circulaire economie 
waarbij private en publieke partijen 
Amsterdam gebruiken als proeftuin voor 
circulaire economie  

 � In oktober 2015 is het rapport Amsterdam Circulair: een visie voor stad en regio opgesteld 
dat richting geeft aan de mogelijkheden voor een circulaire economie. Amsterdam is de 
eerste stad die zo’n onderzoek heeft laten uitvoeren en is hiermee trend zettend voor  
enkele andere EU steden. Op basis van de uitkomsten van het rapport is in de eerste helft 
van 2016 een markconsultatie uitgevoerd. B&W geeft in de tweede helft van 2016 een 
bestuurlijke reactie.

Afspraken & samenwerking
Zelf doen & voorbeeld 
geven

Circulair gedachtegoed 
wordt steeds meer 
verankerd in beleid en 
processen. 

De gemeente jaagt de transitie naar een circulaire economie aan door bijvoor-
beeld kennis te delen, samenwerkingsovereenkomsten en circulair inkopen

2. Van bezit naar gebruik stimuleren  � Voor het stimuleren van bezit naar gebruik is in het februari 2016 het actieplan Deeleco-
nomie vastgesteld door B&W met daarin als visie een open en proactieve houding ten 
aanzien van de deeleconomie omdat dit kansen biedt voor de stad. Actieplan Deelecono-
mie is in juni 2016 ter kennisname naar de gemeenteraad gegaan

 � Het rapport ‘Ontwikkeling en kansen in de reparatie- en recyclingbranche’ is in december 
2015 opgesteld. De aanbevelingen hieruit zijn meegenomen in het Uitvoeringsplan Afval 

Afspraken & samenwerking
Zelf doen & voorbeeld 
geven

In een deeleconomie kiezen consumenten ervoor om spullen te delen, bedrijven 
bieden hiervoor verschillende concepten.
De gemeente kan deze concepten faciliteren en stimuleren, bijvoorbeeld  door 
kennis te delen, zelf assets te delen en via repaircafes.
Ook faciliteert de gemeente producthergebruik, bijvoorbeeld door samen te 
werken met kringloopbedrijven.

3. Bestaande bedrijvigheid versterken en 
nieuwe bedrijvigheid stimuleren

 � In het 2e kwartaal 2016 is gestart met het uitvoeren van de werkwijzer Duurza(a)m(er) 
Ondernemen richting een Circulaire economie, werkwijze voor de inzet van het economisch 
instrumentarium. Deze werkwijzer omvat een overzicht van veel op ondernemers gerichte 
instrumenten voor een circulaire en duurzame economie.

 �  De Amsterdam Economic Board heeft in 2015 samen met de MRA en in overleg met 
Amsterdam een startnotitie opgesteld over de ambitie om de MRA te positioneren als 
grondstoffenhub. De startnotitie wordt in 2016 uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma in 
lijn met de MRA agenda.

 � Initiatief opgezet door o.a. het Havenbedrijf en SADC waarbij de gemeente een van de 
partners is, gaat de Westas tot circulaire werkplaats voor de MRA ontwikkelen.

Afspraken & samenwerking

Afspraken & samenwerking

Afspraken & samenwerking

Meer circulaire bedrijvigheid betekent dat bestaande bedrijven hun bedrijfspro-
cessen meer circulair maken. En dat er nieuwe bedrijven en startups komen die 
circulair ondernemen als vertrekpunt hebben. De gemeente zet daarbij in op een 
aantal economische instrumenten en samenwerkingsovereenkomsten om dit te 
stimuleren.

4. Inzet op meer circulair gebruiken van 
bouwmaterialen in bouwsector 

 � Bij de Green Deal Cirkelstad, november 2015 ondertekend en vastgesteld door College 
B&W, wordt ingezet op circulair bouwen, circulair renoveren en circulair slopen. 

 � Er is in het 1e kwartaal 2016 gestart met het opstellen van een toetsingskader voor 
circulaire woningen. 

 � In het 4e kwartaal 2015 is gestart met de voorbereidingen voor de Straat van de toekomst. 
Uitgangspunt hierbij is de aanleg van een straat met gebruikmaking van circulaire en 
innovatieve materialen. 

Regelgeving 
Afspraken & samenwerking

Regelgeving
Zelf doen & voorbeeld 
geven.
Zelf doen & voorbeeld 
geven  

Het circulair gebruik van bouwmaterialen is vooral afhankelijk van partijen in de 
bouwsector. De gemeente heeft hierbij vooral een stimulerende en informerende 
rol. 
Daarnaast heeft de gemeente invloed via criteria bij gronduitgifte. Voor nieuw-
bouw geldt namelijk dat duurzaamheid als criterium voor minimaal 30% wordt 
meegewogen bij de selectie van aanbiedingen. 
Voor de werken in de openbare ruimte heeft de gemeente handelingsperspectief 
omdat ze zelf opdrachtgever is. 

5. 65% huishoudelijk afval scheiden in 2020

Afvalscheiden in 2012:
19% afvalscheiden in 2014: 27% 
Afvalscheiding in 2015 is niet gemeten. 
Volgende meting is in 2016.

In 2015 is van de totale hoeveelheid 
ingezameld huishoudelijk en bedrijfsafval 
58 ton omgezet in grondstoffen

 � Het uitvoeringsplan afval is in juni 2016 door B&W vastgesteld en ter bespreking voorge-
legd aan de gemeenteraad in juli 2016. Amsterdam legt in dit plan de strategie neer om 
in 2020 tot 65% afvalscheiden te komen via bron- en nascheiding, de dienstverlening te 
optimaliseren en de organisatie efficiënt en duurzaam te maken. Het plan bevat tevens de 
financiële spelregels.

 � Om papierverspilling tegen te gaan heeft de gemeenteraad in april 2016 besloten dat 
vanaf 2017 alleen bij Amsterdammers die een ja/ja sticker op de brievenbus hebben 
ongeadresseerd reclamedrukwerk mag worden bezorgd.

 � AEB Amsterdam heeft een aantal projecten in voorbereiding, waaronder een nascheidings-
installatie voor huishoudelijk afval. Ook het regionaal sorteercentrum draagt bij aan het 
beter scheiden van het afval.

Afspraken & samenwerking
Zelf doen & voorbeeld 
geven  

Afspraken & samenwerking

 � 2016: 30% afvalschei-
den  

 � 2020: 65% afvalschei-
den

De gemeente zorgt voor de inzameling van  het huishoudelijk afval en geeft 
opdracht voor verdere verwerking. 
Het handelingsperspectief bestaat uit:  
 � introduceren van nascheiding en mogelijk vergisten van de organische natte 

fractie
 � communicatie naar Amsterdammers over afvalpreventie en -scheiding 
 �  zelf het goede voorbeeld geven met afvalscheiding op de eigen kantoren
 � met partners zoals AEB Amsterdam werken aan innovatie en ontwikkelen 

nieuwe mogelijkheden voor inzameling en verwerking
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   Klimaatbestendige stad

Doelstellingen Stand 2015 Prognose Handelingsperspectief

Vanaf 2020 is klimaatadaptatie in het  
relevante gemeentelijke beleid verankerd

Klimaatbestendigheid is als thema opgenomen in onder andere de 
Agenda Duurzaamheid, de Agenda Groen, de visie openbare ruimte, 
Amsterdam Heel en Schoon, en het gemeentelijk rioleringsplan

Het onderwerp  klimaatadaptatie ontwikkelt van pilots 
naar een gestructureerde aanpak en is  in 2020 in relevant 
gemeentelijk  beleid verankerd. In 2016 wordt een inven-
tarisatie gemaakt van beleid waarin klimaatbestendigheid 
aanvullend verankerd moet zijn. 

Gemeente organiseert klimaatadaptatie in relevant beleid en geeft zelf het goede voorbeeld in de inrichting 
van de openbare ruimte. Daarnaast worden bewoners en bedrijven geïnformeerd en gestimuleerd ook zelf 
actie te ondernemen.
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Focus 2015-2018 Voortgang acties per 1-6-2016 Rol gemeente Prognose Handelingsperspectief

1. Regenbestendigheid van de stad borgen 
in het primair proces (programma 
Rainproof)

In steeds meer ruimtelijke ontwikkelingsprojecten wordt  regenbestendigheid meegenomen.  
In 2015/2016 waren dit onder andere: 
 � voorplein zwembad De Mirandabad 
 � Dakpark Orlyplein
 � Argonautenstraat
 � (ontwerp) Centrumeiland IJburg
 � Rainproof Betondorp (uitvoering)
 � ontwerp Ten Katestraat
 � Nieuwe Zuidelijke Wandelweg 

De principes van Rainproof zijn met succes verankerd in uiteenlopende beleidsstukken en 
regels. 
Bijvoorbeeld: 
 � pilots met een ‘waterneutrale bouwenvelop’
 � opgave voor extreme neerslag per gebied is opgenomen in zowel het MIP als het SMP 

(V&OR)
 � Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2021
 � Gebiedsanalyses
 � Plaberum (strategienota’s) 
 � de (nog vast te stellen) Visie Openbare Ruimte, 1 Amsterdam Heel en Schoon, met 

aandacht voor duurzaamheid en regenbestendigheid in:
 - Inkoop.
 - Beheren
 -  Rainproof. 
 -  Flexibile inrichting. 
 -  Biodiversiteit.
 -  Ecologie. 
 -  Beplanting en materialen.

 
Onderzoek naar regenwaterknelpunten bij extreme neerslag wordt afgerond in juni 2016. Plan 
van aanpak voor vervolg en bestuurlijke planning krijgt vorm in zomer van 2016.

Het activeren van burgers, ondernemers en maatschappelijke partijen via communicatie en 
stimuleringsprogramma’s gebeurt via het Rainproof netwerk, verder versterkt met vertegen-
woordigers van overheid, groensector, buurtinitiatieven, kennisinstituten ondernemers en 
vastgoedeigenaren. Het digitale platform (www.rainproof.nl)   is vernieuwd en wordt continue 
bijgewerkt met nieuwe informatie, inspiratie en maatregelen. 

Eerste fase van het onderzoek naar variabele hemelwaterheffing is afgerond. Hemelwaterhef-
fing wordt in 2016 voor een specifiek gebied

Afspraken & samenwerking
Regelgeving
Financiering
Zelf doen & voorbeeld 
geven

Regenbestendigheid is  
geborgd in het primair 
proces. 
Rainproof  is betrokken 
bij ruimtelijke ontwik-
kelingen en beheer- en 
onderhoudscycli van de 
stad. 

Door goed te communiceren worden anderen gestimuleerd om regenbestendig-
heid toe te passen. Gemeente faciliteert dit met verschillende regelingen

eIn het herijkt coalitieakkoord is incidenteel 40 miljoen euro vrijgemaakt voor 
groot en duurzaam onderhoud van de openbare ruimte. Het gaat om het 
wegwerken van achterstallig onderhoud 

2. Waterbestendigheid van de stad borgen 
in het primair proces (portefeuille Water)

In de eerste 5 maanden van 2016 zijn in het kader van het programma adaptatiestrategie 
waterbestendig Westpoort de effectenketens van overstromingen
geanalyseerd (directe effecten, keteneffecten
en indirecte effecten, zoals economische
schade) en is de huidige governance en regelgeving geanalyseerd. 
2016 adaptatiestrategie Westpoort gereed
2018 stedelijke adaptatie strategie gereed
Het bestuurlijke besluitvormingstraject  wordt uiterlijk begin 2017 vastgesteld.

Faciliteren & organiseren
Afspraken & samenwerking
Zelf doen & voorbeeld 
geven

 � Waterbestendigheid 
wordt geborgd in 
primair proces door:

 � 2020 adaptatiestra-
tegie in beleid 
verankerd

Gelijk optrekken met partners is nodig voor verankering op de verschillende 
niveaus. Gezamenlijk stellen Amsterdam, waterschap AGV, provincie Noord-Hol-
land, Haven Amsterdam, veiligheidsregio Amsterdam- Amstelland,en het 
ministerie van IenM de adaptatiestrategie Waterbestendig Westpoort op

3. Bijdragen vanuit Groen en Openbare 
ruimte aan regenbestendigheid

De Puccini-methode wordt in 2017 vastgesteld, hierin wordt regenbestendigheid opgenomen.

De Agenda Groen is vastgesteld in de gemeenteraad op 30 september 2015. Regenbestendig-
heid is hierin meegenomen via de volgende acties:
 � Het opzetten van een regeling voor cofinanciering en subsidiering van groene daken die 

een bijdragen leveren aan regenbestendigheid.
 �  Gesprekken voeren met scholen, corporaties en bedrijven over het vergroenen van daken.
 �  Het waar mogelijk wegnemen van belemmeringen voor groene daken.
 �  Haalbaarheidsstudie naar mogelijkheden van groene daken op gemeentelijk vastgoed.
 �  Informeren over groene daken, bijvoorbeeld via website gemeente
 �  Bij investeringen in groen rekening houden met regenbestendigheid
 �  Bij investeringen in openbare ruimte vergroening inzetten als mogelijkheid om sponswer-

king van een locatie te vergroten
 �  Opbouwen van kennis over combinaties van regenwater en groenontwerp

Afspraken & samenwerking
Zelf doen & voorbeeld 
geven

Bijdragen aan Groen en 
Openbare ruimte vanuit 
regenbestendigheid 
loopt goed.

De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld in de openbare ruimte.
Voor vergroenen en regenbestendiger maken van openbare ruimte zijn € 20 mln. 
Groengelden beschikbaar voor nieuwe investeringen. Voor vergroenen van daken 
en gevels is in de periode 2016-2018 per jaar €550.000,- subsidie beschikbaar.
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  Gemeente Duurzaam

Doelstellingen Stand 2015 Prognose Handelingsperspectief

Gemeente bespaart 45 % CO2 per 2025 
op de gemeentelijke bedrijfsvoering

33% van de beoogde doelstelling van de Routekaart CO2-neutraal 
voor 2025 is gerealiseerd, 10.381 ton CO2.

De verwachting is dat de CO2-doelstelling in 2025 volledig 
gerealiseerd is. 

Doelstelling is uitgebreid naar 70  panden met een gemeentelijke huisvestingsfunctie.
De doelstellingen voor het wagenpark en duurzame opwek zijn naar boven bijgesteld.

Focus 2015-2018 Voortgang acties per 1-6-2016 Rol gemeente Prognose Handelingsperspectief

1. Uitvoeren routekaart  
‘Gemeente CO2 neutraal’

Alle acties in de routekaart gemeente  CO2 Neutraal zijn benoemd met trekker en jaar van 
actie. In de jaarrekening is hier uitgebreid op gerapporteerd hieronder een samenvatting.:
 � Kantoren

 -  De gerealiseerde CO2-reductie bedraagt tot nu toe jaarlijks 6.418 ton.
 - De CO2-doelstelling voor het focusgebied Kantoren is een reductie van 9.893 ton 

(ultimo 2017).
 �  ICT 

 - De gerealiseerde CO2-reductie bedraagt tot nu toe jaarlijks 276 ton.
 - De CO2-doelstelling voor het focusgebied ICT is een reductie van 6.674 ton (ultimo 

2019).
 � Wagenpark

 - Het wagenpark is aanbesteed en het besluit om het beheer en eigendom te centralise-
ren is op 1

 - december 2015 genomen.
 - De gerealiseerde CO2-reductie bedraagt tot nu toe jaarlijks 2.500 ton.
 - De CO2-doelstelling voor het focusgebied wagenpark is 1.375 ton (ultimo 2018).

 � Openbare verlichting
 - De gerealiseerde CO2-reductie bedraagt tot nu toe jaarlijks 500 ton.
 - De CO2-doelstelling voor het focusgebied openbare verlichting is 13.000 ton.

 � Duurzaam opwekken
 - De gerealiseerde CO2-reductie is jaarlijks 687 ton.
 - De CO2-doelstelling voor duurzame opwekking is 250 ton.

Zelf doen en voorbeeld 
geven.

 � Kantoren: aanpak duurt tot en met 2019. 
De verwachting is dat de doelstelling 
gerealiseerd zal worden conform de 
fasering.

 � ICT: wordt in 2019 afgerond. De verwach-
ting is dat de ambitie gerealiseerd zal 
worden conform fasering.

 � Wagenpark: de doelstelling is gerealiseerd 
en de ambitie is naar boven bijgesteld naar 
3.500 ton (ultimo 2018). 
Verdere uitvoering tot 2025

 � Openbare verlichting: afgerond na 2025. 
Om Amsterdam over te laten stappen 
op led worden alle natuurlijke momenten 
aangegrepen. Van de 110.000 lampen 
zijn er in 2015 17.000 op afschrijving 
vervangen. Daarmee is de transitie naar led 
op gang gebracht.

 � Duurzame opwekking: de doelstelling om 
250 ton CO2 te compenseren is voortijdig 
gerealiseerd. De doelstelling voor compen-
satie van het eigen energiegebruik door 
duurzame opwekking is in de jaarrekening 
bijgesteld naar 1.000 ton (ultimo 2025).

Er worden aanvullende maatregelen getroffen zoals het 
opstellen van bedrijfsenergieplannen voor panden die het 
meeste energie gebruiken.

De scope van de Routekaart CO2-neutraal is uitgebreid 
naar verduurzamings- maatregelen voor alle panden met 
een gemeentelijke huisvestingsfunctie.

Voor het gemeentelijk vastgoed is vanaf 2019 jaarlijks voor 
€ 2,3 miljoen voor duurzaamheidsmaatregelen beschikbaar 
gesteld. Hiermee is geborgd dat verduurzaming van vast-
goed een aparte financieringsstroom heeft gekregen naast 
het reguliere onderhoud. Het gaat dan om maatregelen, 
die binnen 10 jaar terugverdiend kunnen worden, zoals: 
 � Vervanging HR-ketel
 � Toepassing Led-verlichting
 � Toepassing van dakisolatie tijdens vernieuwing  dak
 � Toepassing van  vloerisolatie
 � Toepassing van WTW-unit 
 � Toepassing van dubbelglas tijdens vervanging kozijnen.
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Focus 2015-2018 Voortgang acties per 1-6-2016 Rol gemeente Prognose Handelingsperspectief

2. Systeem in beeld, Ambities omzetten 
naar doelstellingen voor inkooptrajecten 
en segmenten én borgen in nieuwe 
gemeentelijke organisatie van inkoop met 
lead buyers en opdrachtgevers 

Duurzaam inkopen is een belangrijk middel om de duurzaamheiddoelstellingen in de agenda 
te helpen realiseren. Dit vraagt om een intensivering en opschaling van de huidige aanpak van 
duurzaam inkopen. Momenteel wordt er gewerkt aan uitwerking van deze nieuwe benadering, 
waarbij kansrijke inkooppakketten worden geïdentificeerd en de opgave voor de verschillende 
ambtelijke opdrachtgevers in beeld wordt gebracht.

In 2015 is voor kantoormeubilair het eerste ciculaire inkoopcontract getekend. 

In 2015 zijn specifieke inkoopadviezen geleverd voor inkoop van natuursteen, papier,
outputmanagement, bomenzand, verbouwing van het stadhuis en over hergebruik van 
vrijkomende gebakken klinkers in de openbare ruimte. 

In oktober 2015 is het convenant ‘Betonnen bestratingsmaterialen in een circulaire economie’ 
met zeven partijen uit de betonketen getekend. Doel is 100% hergebruik van alle betonnen 
bestratingsmaterialen en een vermindering van de CO2-uitstoot van deze verhardingen in 
2017.

Zelf doen en voorbeeld 
geven.

Gemeente is als opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor 
inkoop en weegt hierin altijd verschillende doelstellingen 
en kosten af.

3. De facilitaire sector verhoogt het 
percentage afvalscheiding op kantoren 
fors, 75% in 2018

Het Plan van Aanpak afvalscheiding is in ontwikkeling. Zelf doen en voorbeeld 
geven.

4. Doorzetten lopende maatwerktrajecten Voor het verschonen van het eigen wagenpark geldt een stappenplan:
 � Bij voorkeur elektrisch
 � Anders Hybride
 � Anders label A of B, voor diesel Euro 6
 � In het eigen wagenpark rijden momenteel 179 elektrische voertuigen:

 - 42 elektrische personenauto’s
 - 29 elektrsiche bedrijfsauto’s
 -  8 elektrische veegmachines
 -  100 elektrische scooters

Door gebruik van software kan het wagenpark bovendien slimmer beheerd worden. In 2015 is 
hiermee een proef gedaan.

Het plan” hergebruiken van gebakken straatklinkers’ is als onderdeel van Slagvaardige 
Overheid in mei 2016 vastgesteld door B&W.
Planning is om in 2017 50% van de gebakken klinkers die daarvoor geschikt zijn te hergebrui-
ken en in 2018 naar 100% door te groeien.

Zelf doen en voorbeeld 
geven.

Faciliteren & organiseren
Afspraken & samenwerking

De maatwerktrajecten worden volgens plan 
doorgezet. 

Uitvoering volgens plan

Het beheer van het wagenpark wordt in 2016 gecen-
traliseerd. Hierdoor komt er meer sturing op het soort 
voertuigen dat wordt aangeschaft.

5. Gemeente biedt helder kader om duur-
zame investeringen te vergemakkelijken

In februari 2016 is door B&W de nota beoordeling investeringsvraagstukken vastgesteld. 
Hierin is vastgelegd aan welke eisen investeringsvoorstellen moeten voldoen, en hoe deze 
(bestuurlijk) worden beoordeeld. 
Als aanvulling daarop is in mei 2016 door B&W een bij deze nota horende  toepassingsregel 
duurzame investeringen vastgesteld. Hierin worden nadere handvatten beschreven voor 
duurzame investeringen. Onder andere wordt hierin beschreven hoe de CO2-reductie van 
duurzame investeringsvoorstellen in financiële zin mag worden meegenomen in business cases. 

Regelgeving
Zelf doen en voorbeeld 
geven

Het kader voor duurzame investeringen wordt intensief 
onder de aandacht gebracht bij de gemeentelijke organi-
satie
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Focus 2015-2018 Voortgang acties per 1-6-2016 Rol gemeente Prognose Handelingsperspectief

1. Slim omgaan met regels Om realisatie van duurzame initiatieven makkelijker te laten lopen zet de gemeente zich in op 
het slim omgaan met regels. Daarbij reageert de gemeente op belemmeringen die initiatiefne-
mers melden, maar gaat ze zelf hier ook actief naar op zoek.  
 � In juni 2015 is invulling gegeven aan het instrument duurzame vrijzone door onder meer: 

 - het Manifest Circulair Buiksloterham te ondersteunen
 - de pilot Freezone Haven uit te voeren
 - een verkenning uit te voeren voor Centrumeiland IJburg als gebied voor ínnovatieve 

experimenten (uitkomst:  geen meerwaarde voor duurzaamheid).
 - de aanpak ‘slim omgaan met regels’ om duurzame initiatieven te ondersteunen verder 

te continueren

 � De vestiging van opstalrechten voor het plaatsen van zonnepanelen is eenvoudiger 
gemaakt (B&W besluit mei 2015).

 � Diverse acties om duurzaamheid bij beschermd stadsgezicht en monumenten te bevorde-
ren zijn uitgevoerd zoals:
 - aanstellen adviseur duurzaamheid bij de Commissie Welstand en Monumenten
 - aanstellen van een monumentenloods
 - de groene menukaart (mei 2016) 
 - De zonatlas is uitgebreid met informatie over monumenten en beschermd stadsgezicht. 
 - In het 2e kwartaal 2016 is de voorbereiding gestart van een pilot innovatief zon in 

beschermd stadsgezicht.

 � De geactualiseerde Welstandsnota, met o.a. verruimde welstandsregels over zon, zal naar 
verwachting in juli 2016 aan de raad worden voorgelegd. 

 � Belemmeringen voor duurzaamheid op gebied van wet- en regelgeving worden aangekaart 
op provinciaal en nationaal niveau, zoals een lobby om de Postcoderoosregeling voor 
zonnepanelen te verruimen,  voortzetting van de salderingsregeling voor opgewekte 
zonnestroom en ruimte voor zonneweides in de stad. 

 � Bij het nieuwe Monumentenbeleid worden de mogelijkheden op het gebied van zonnepa-
nelen en isolatiemaatregelen bij monumenten inzichtelijk gemaakt. Vaststelling door B&W 
gepland in 3e kwartaal 2016

 � Verschijnen handreiking voor initiatiefnemers over regelgeving rondom zonne-energieis 
gepland in 2016.

Faciliteren & organiseren
Afspraken & samenwerking
Regelgeving

Door slimmer om te 
gaan met regels wordt 
het makkelijker voor 
bewoners en bedrijven 
om duurzame initiatieven 
te realiseren. De 
verwachting is dat dit tot 
meer duurzame energie-
opwekking (met name 
zon) en energiebesparing 
leidt, dit effect is echter 
niet te kwantificeren.

Bij de verduurzaming van de stad ondervinden bewoners, bedrijven en andere 
partijen soms belemmeringen vanuit regelgeving. 

Dit vraagt continue aandacht vanuit de gemeente en een actieve aanpak:
 � waar mogelijk en gewenst eenvoudiger maken van regels en procedures 

binnen Amsterdam
 � als het landelijke regelgeving betreft een lobby voeren richting Riujk of 

Provincie.
 � Actief op zoek te gaan naar waar belemmeringen zich voordoen en om 

vervolgens waar mogelijk actie te ondernemen.
 � informatievoorziening o.a. door het geven van voorlichting aan doelgroepen 

over slim omgaan met regels en/of begeleiding van complexe vergunning-
aanvragen 

  Slimmer omgaan met regels & investeringsruimte bieden aan projecten in de stad
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Focus 2015-2018 Voortgang acties per 1-6-2016 Rol gemeente Prognose Handelingsperspectief

2. Investeringsruimte bieden aan projecten 
in de stad 

Financiering in 2015
 � in 2015 is voor € 2,5 miljoen aan 

leningen toegekend voor 21 projecten.

 � AKEF heeft in 2015 voor 6 projecten 
bijna € 10 miljoen aan financiering 
toegekend

 � In 2015 zijn 57 Energieleningen 
toegekend voor een totaalbedrag van € 
0,74 miljoen

De gemeente zet verschillende financieringsinstrumenten (zoals leningen en subsidies) in om 
investeringen in duurzaamheid te bevorderen en te faciliteren:
 � het Duurzaamheidsfonds verstrekt leningen van € 10.000 tot € 500.000 voor duurzame 

projecten (een verdere toelichting staat hieronder); 
 � het extern geplaatste Amsterdams Klimaat en Energiefonds (AKEF) verstrekt financiering 

van € 500.000 tot € 5.000.000 voor duurzame projecten;  
 � particuliere woningeigenaren kunnen voor duurzame maatregelen een Energielening 

afsluiten tot € 15.000 per woning. In juli 2015 heeft B&W de regels voor de Energielening 
Amsterdam aangepast, zodat bijvoorbeeld ook eigenaren van woningen gebouwd na 31 
december 2001 hiervan gebruik kunnen maken;

 � de subsidieregeling Projectvoorbereiding collectieve duurzame initiatieven (door B&W in 
april 2016 vastgesteld) vertrekt subsidies tot € 15.000 aan initiatiefnemers voor de proces-
kosten van duurzame projecten;

 � Subsidie Nul op de meter voor de verduurzaming van huurwoningen (zie tabel Energie)
 � Subsidie voor groene daken en gevels (zie tabel Klmaatbestendige stad)
 � Subsidie voor elektrische voertuigen (zie tabel Schone Lucht) 

Toelichting Duurzaamheidsfonds
In november 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met de instelling van het Duur-
zaam¬heidsfonds waarmee leningen voor duurzame projec¬ten worden verstrekt aan 
bedrijven, maatschappelijke organisaties en bewoners(groepen). Het Duurzaamheidsfonds is 
aantrekkelijk voor initiatiefnemers omdat zij simpliciteit qua aanvraagproces en criteria combi-
neert met een lage rente en een prikkel voor aanvragers om co-financiering in te brengen. 
Het Duurzaamheidsfonds is januari 2016 van start gegaan en daarbij worden verschillende 
instrumenten ingezet zoals:
 � De mogelijkheid om op elk moment een lening tussen de € 10.000 en € 200.000 aan te 

vragen voor duurzaamheidsprojecten.
 � Jaarlijks enkele tenderrondes voor projecten voor bedragen tussen de € 200.000 en € 

500.000. In maart/april 2016 is al een eerste tenderronde geweest
 � Een tender speciaal voor circulaire projecten die in mei 2016 is geopend. 

Zoals afgesproken bij het instellen van het Duurzaamheidsfonds zal de raad jaarlijks geïnfor-
meerd worden over de ontwikkelingen en de resultaten. De eerste rapportage Duurzaamheids-
fonds zal in tweede kwartaal 2017 zijn over het jaar 2016.

Voor het aanjagen van projecten, die gebruik kunnen maken van financiering uit het Duurzaam-
heidsfonds, zijn in het 1e kwartaal 2016 onder meer de volgende acties gestart:
 � Samenwerking met partijen in de stad, waaronder energiecoöperaties, en per sector 

inzetten op de meest effectieve aanpak.  
 � Uitvoering duurzaamheidsscans om potentiële investeringen in beeld te brengen bij diverse 

doegroepen als bedrijven, zorginstellingen, culturele instellingen, scholen, sportclubs  e.d.; 
 � Algemene en doelgroepgerichte communicatie. 

Financieren

Financieren

Faciliteren & organiseren

Gezien de enorme 
verduurzamingsopgave 
in de stad, zal het inves-
teringsvolume komende 
jaren voldoende zijn om 
alle middelen van het 
Duurzaamheidsfonds 
in te kunnen zetten. 
Voorwaarde is dat 
partijen overgaan tot 
investeringen.

Iedereen die wil investeren in duurzaamheid van de stad kan bij de gemeente 
terecht. Bewoners(groepen), bedrijven, woningcorporaties, scholen en andere 
maatschappelijke organisaties zetten zich in om duurzaam te investeren. Voor 
deze doelgroepen worden via verschillende regelingen financiering beschikbaar 
gesteld, zoals het Duurzaamheidsfonds.
Om te bewerkstelligen dat daadwerkelijk gebruik gemaakt wordt van de 
aangeboden faciliteiten worden de verschillende doelgroepen geactiveerd, zoals 
door gerichte communicatie. Bij het Duurzaamheidsfonds is voor het activeren 
van doelgroepen een maatgerichte aanpak per sector met o.a. duurzaamheids-
scans en advisering. 

3. Versnellingsmiddelen (€10 miljoen) 
Hernieuwde Coalitieakkoord

Het College legt najaar 2016 een bestedingskader voor aan de gemeenteraad voor het doen 
van bestedingen die energieprojecten en –initiatieven van bewoners, bedrijven en maatschap-
pelijke organisaties ondersteunen.

Financieren
Faciliteren & organiseren

Inzet van de middelen 
draagt bij aan het zeker 
stellen van het behalen 
van de doelen, m.n. 
op het gebied van 
Duurzame Energie.

In de periode 2016-2018 worden bestedingen gedaan in de ondersteuning van 
initiatieven en projecten van bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisa-
ties binnen het (nog vast te stellen) bestedingskader.


