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Ambitie: 2050 aardgasvrij
Strategie naar een stad zonder aardgas (december 2016)

 Gehele stad aardgasvrij in 2050
 De gemeente Amsterdam bestaat uit 650K weqs (woonequivalenten) 

 Nieuwbouwwijken 100% aardgasvrij

 De eerste 125K weqs in 2020 
 Huidige stadswarmtenet bedient reeds 85K weqs
 Aandeel  onbekend van all electric / [gebeids-] WKO

 Nieuwe college kan ambitie verder inkleuren
 Politieke ambitie varieert van aardgasvrij in 2030 tot 2050 
 Drie scenario’s ambtelijke uitgewerken: volgen / anticiperen / aanjagen
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Hoe geeft Amsterdam invulling aan deze ambitie
City Deal: samenwerkingsprogramma naar een stad zonder aardgas
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3 Sporen:

1. Gebiedsgericht uitvoeren
• 10.000 woningen aanpakken
2. Stedelijke kaders
• Duurzame bronnen; Open netten; Uniform tarief
3. Samenwerking
• Regie op projecten, Communicatie, Innovatie, Coalitie verbreden
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Gebiedsgericht - rekenmodellen
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Gebiedsgericht werken – Data Squad
Data-gedreven werken
- Snel ontsluiten van alle beschikbare data over een buurt
- Programmering van het werk in de stad
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Gasleidingen en -
aansluitingen
Groen  = ouder dan 1975
Oranje = ouder dan 1985

 In de van der Pek buurt zijn de meeste panden in bezit bij corporaties.

 Een groot deel van de gasleidingen is ouder dan 1975 en voor Liander dus financieel afgeschreven.

 Veel van deze gasleidingen zijn in een dusdanige staat dat bij grondroering deze uit veiligheidsoverwegingen vervangen worden.

 Verwachting is dat het corporatiebezit (woningen) de komende jaren over gaan op woningverwarming middels collectieve warmtenetten.

Van der Pekbuurt - het eerste project onder de City Deal

Woningcorporatie bezit GaskaartenBuurt

- Snel ontsluiten van alle beschikbare data over een buurt



Het onvolprezen Amsterdamse 

Coördinatiestelsel (sinds 1924)

Michiel Wentholt

Stadsregie

1-3-2018



Het Amsterdamse coördinatiestelsel =

 Een samenwerkingsverband tussen netbeheerders en 

gemeente

 Heeft als doel het beperken van de hinder en 

(maatschappelijke) kosten van de uitvoering van 

projecten

 Gecombineerd uitvoeren werkzaamheden

 Is vastgelegd in de verordening WIOR 
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Proces

 Melden initiatief 

 Consultatieronde

 Projecttrekker

 Wenstracéprocedure en Definitief Tracé-Akkoord

 Opstellen BLVC-plan 

 Vergunning 

 Melden (herstraten)
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Stadsprogramma
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De ondergrond van Amsterdam
R&D / G&O / IB / V&OR / Waternet

1. 3D-Atlas van de Ondergrond: Ken de Amsterdamse Ondergrond!

2. Nut & Noodzaak: Onderbouwing (economische en maatschappelijke) winst

3. Het verhaal van de ondergrond: communicatie / bijeenkomsten

4. Bouwsteen ondergrond voor Omgevingsvisie

5. Ondergrond als energiefabriek van de toekomst

6. Bijdrage ondergrond aan koers 2025

7. Maaiveldhoogte in relatie tot grondwaterstand

8. Samenwerking
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