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Voorwoord 

Voor u ligt Amsterdam duurzaam aan de top het Milieubeleidsplan van Amsterdam voor 
de periode van 2007 tot 2010. Als wethouder milieu is het voor mij een belangrijke stap 
om de nieuwe doelstellingen voor een beter milieu vast te stellen en daar vervolgens ook 
uitvoering aan te geven. En dat laatste staat voor mij ook voorop: de uitvoering en 
realisatie van de milieuacties met concrete resultaten. Daar sta ik voor als wethouder 
milieu van deze mooie stad. 
 
De ambities zijn de komende jaren hoog. In de visie van dit milieubeleidsplan wordt een 
toekomstbeeld van Amsterdam geschetst: een schone, gezonde en leefbare stad met 
een duurzame ontwikkeling en een mondiale uitstraling. Daarom investeren we in een 
duurzame toppositie.  
 
Amsterdam heeft de ambitie om één van de internationale voorbeeldsteden te worden op 
het gebied van duurzaamheid. In 2006 hebben wij daarom een eerste 
duurzaamheidsverslag uitgebracht en daar gaan we mee door. In dit milieubeleidsplan 
legt Amsterdam de ambitie neer om in 2025 veertig procent minder CO2 uit te stoten dan 
in 1990 wat verder gaat dan de doelstellingen van de Europese Commissie. Ook de 
samenwerking met Cisco samen met San Francisco en Seoul in de kopgroep van het 
Clinton Global Initiative sluit aan op het motto van dit milieubeleidsplan: Amsterdam 
duurzaam aan de top. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie en vervult een 
voortrekkersrol. Zo streven we er naar om in 2015 een CO2-neutrale gemeentelijke 
organisatie te zijn.  
 
De gemeente kan veel zelf doen, maar om een duurzaam aan de top te staan is de 
samenwerking tussen bewoners, bedrijven én de gemeente van groot belang. Daarom 
zijn bij de totstandkoming van dit milieubeleidsplan suggesties en ideeën van bewoners 
en ondernemers gevraagd. De enthousiaste reacties hebben geleid tot het opnemen van 
nieuwe acties in het milieubeleidsplan. Zo gaan we in 2007 van start met de 
koploperalliantie om energiebesparing in de bestaande woningbouw te realiseren. Met 
deze koploperalliantie wil de gemeente op weg naar een woningvoorraad van goede 
energetische kwaliteit. Een kwaliteit die door de invoering van de Europese richtlijn 
Energy Performance Building Directive (EPBD) in de loop van 2007 gekoppeld wordt aan 
een energiecertificaat, vergelijkbaar met energiecertificaten voor wasmachines of 
koelkasten. Met deze actie in het milieubeleidsplan zal het bewijs geleverd worden dat 
vernieuwing in de bestaande bouw mogelijk is. Bedrijven als bijvoorbeeld Nuon hebben 
al aangegeven mee te willen werken. 
 
Bewoners van Amsterdam gaven aan zich zorgen te maken over de stijging van hun 
energiekosten. De koploperalliantie gaat ook kijken in hoeverre door meer 
energiebewustzijn een vermindering van CO2-uitstoot kan worden bereikt samen met een 
kostenverlaging van de energierekening. Er wordt gedacht aan het inzetten van ‘e-teams’ 
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en stageplekken voor scholieren bij de energieadvisering en bijvoorbeeld het indraaien 
van spaarlampen.   
 
Het investeren in het creëren van maatschappelijk draagvlak en milieubewust gedrag bij 
ondernemers komt ook in acties van het milieubeleidsplan tot uiting. Ingezet wordt 
bijvoorbeeld op duurzaam toerisme in de stad. Ook worden bedrijven met een 
doelgerichte strategie gestimuleerd om de milieubelasting systematisch te reduceren. Het 
doel van deze strategie is om van achterblijvende bedrijven volgers te maken en van 
volgers koplopers. Hiertoe wordt onder andere een platform opgezet waarin 
koploperbedrijven zich kunnen profileren. Ook wil de gemeente een zogenaamde groene 
loper uitleggen voor excellente duurzame ondernemingen om het beeld van een 
duurzame toppositie te versterken. 
 
Kortom, veel ambitie om een duurzaam aan de top te staan met bestaande en nieuwe 
initiatieven, met de gemeente als initiator en bewoners en bedrijven die de maatregelen 
hopelijk van harte gaan ondersteunen en mee gaan participeren. 
 
Marijke Vos 
Wethouder Milieu Amsterdam 
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1  Visie 

De Integrale Milieuvisie Amsterdam 1994-2015 is nog steeds actueel. Het streefbeeld is 
nog niet bereikt, maar wel zijn in de afgelopen jaren stappen gezet in de goede richting. 
De hier gepresenteerde milieuvisie is dan ook een opfrissing en actualisering van de 
hoofdpunten van de Integrale Milieuvisie Amsterdam 1994-2015.  
 
Toekomstbeeld van Amsterdam 
Een schone, gezonde en leefbare stad met een duurzame ontwikkeling en een mondiale 
uitstraling. Een compacte stad in een relatief groene omgeving waarin de intrinsieke 
waarde van groen wordt meegewogen. Met ook in de stad voor iedereen bereikbare 
speelplaatsen en parken met tal van voorzieningen op het gebied van cultuur en 
recreatie. Een economisch sterke stad met moderne infrastructuur, maar tegelijkertijd 
een autoluwe stad waar fietsers en voetgangers naast schoon openbaar vervoer het 
straatbeeld bepalen. Een veilige en levendige stad waar mensen graag wonen en 
bedrijven zich graag vestigen. Kortom: Amsterdam duurzaam aan de top. 
 
Grondslagen van het Amsterdamse milieubeleid  
De belangrijkste grondslagen zijn: 
 Het waarborgen van de leefbaarheid en de volksgezondheid in Amsterdam. Dit zijn 

absolute randvoorwaarden voor de ontwikkeling van de stad. Ook voor het Actieplan 
Luchtkwaliteit Amsterdam is dit het belangrijkste uitgangspunt. 
 De gemeentelijke organisatie vervult een voorbeeldfunctie en een voortrekkersrol. Het 

consequent invullen van de voorbeeldfunctie en voortrekkersrol én hierover 
communiceren kan de gewenste omslag in gang zetten naar een duurzame stad. 
 Blijvend aandacht besteden aan het verminderen van de milieubelasting, zodat de 

compacte stad ruimte houdt voor (economische) ontwikkeling. In een compacte, 
dichtbevolkte stad zal altijd sprake zijn van milieuhinder. Alleen door de milieuhinder 
verder te beperken kan de stad verdergaand worden verdicht en tegelijkertijd leefbaar 
blijven.  
 Naast verminderen ook beheersen van de milieubelasting om negatieve effecten van 

de compacte stad te voorkomen. Zo heeft door concentratie van het wegverkeer een 
groot deel van de stad geen last van dit verkeer. Wel moet de stad maatregelen 
nemen om de overlast langs de druk bereden routes te beperken. 
 Functiegericht milieubeleid. Dit principe wordt heel duidelijk ingevuld bij het saneren 

van de bodem: de bodem onder bedrijfsterreinen hoeft minder schoon te zijn dan 
onder woningen. 
 De vervuiler betaalt. Waar mogelijk wordt een prijskaartje gehangen aan 

milieuvervuiling. Dit gebeurt op allerlei gebied: afvalstoffenheffing, rioolbelasting, 
hondenbelasting, parkeervergunningen.  
 Optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van wet- en regelgeving om 

milieubelasting te voorkomen. Uitgangspunt van de Wet milieubeheer is dat bedrijven 
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de best beschikbare technieken toepassen. Een strikte invulling van dit principe 
stimuleert innovatie. 

 
Strategie en uitvoering milieubeleid 
De wijze waarop het milieubeleid wordt uitgevoerd is bepalend voor het resultaat. 
Uitgangspunten voor strategische keuzes en de uitvoering zijn: 
 Het creëren van maatschappelijk draagvlak en milieubewust gedrag. 
 Een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente en haar bewoners en 

bedrijven. Goede samenwerking is essentieel. 
 Naast zelfregulering met bedrijfsinterne milieuzorg blijft handhaving belangrijk: 

afspraak is afspraak. 
 
Voor een succesvolle aanpak is het nodig dat alle betrokkenen het probleem herkennen 
en het belang van de oplossing inzien. Hierbij geldt: goed voorbeeld doet goed volgen. 
De voorbeeldfunctie van de gemeentelijke organisatie is essentieel voor de 
geloofwaardigheid van de gemeente. Vanuit deze voorbeeldfunctie kan de gemeente 
maatschappelijk draagvlak en milieubewust gedrag creëren bij bewoners en bedrijven. 
Dit verinnerlijken van milieuzorg kan bij bewoners het beste worden gestimuleerd door 
milieucommunicatie. Continue voorlichting en milieueducatie van kinderen is cruciaal in 
het bewustwordingsproces. 
Bij bedrijven kan samenwerking met voorlopers worden gebruikt om belangstellende 
bedrijven te stimuleren zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het milieu. Interessant 
punt in de communicatie met bedrijven is, dat verbeteringen op milieugebied ook 
besparingen kunnen opleveren voor het bedrijf (bijvoorbeeld energiebesparing). Voor de 
verinnerlijking van de milieuzorg bij bedrijven kunnen en moeten ook de mogelijkheden 
van wet- en regelgeving worden gebruikt. 
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2  Van visie naar actie 

2.1  Het programakkoord 

In het Programakkoord 2006-2010  geeft het college aan grote waarde te hechten aan 
een gezonde en leefbare stad. Daarom wil het college aandacht besteden aan zaken als 
luchtkwaliteit, geluidsoverlast, energiebesparing, duurzaamheid en waterkwaliteit. Daarbij 
houdt het college vast aan het principe van de compacte stad. Groen vindt het college 
onmisbaar voor de stad. Mensen hebben in de nabije omgeving groen en ruimte nodig 
om van de natuur te genieten, te sporten en tot rust te komen. Dit is goed voor de 
leefbaarheid én heeft een grote economische waarde. Die economische waarde ligt 
vooral in het aantrekkelijk zijn van Amsterdam als internationale vestigingsplaats. Dit is 
belangrijk bij de ambitie van Amsterdam Topstad. Het college hecht aan concrete en 
afrekenbare doelstellingen bij de uitwerking van het programakkoord. 
 
Om de ambities te bereiken wil het college de goede samenwerking met het bedrijfsleven 
intensiveren, onder andere door een betrouwbare gesprekspartner te zijn. 
Marktinitiatieven worden toegejuicht. Aan de andere kant roept het college het 
bedrijfsleven op tot maatschappelijke betrokkenheid en duurzaam ondernemerschap. 
Wat betreft de burgers van Amsterdam is het de intentie van het college dat bestuur en 
bewoners samen aan de slag gaan om de doelstellingen van deze collegeperiode te 
bereiken. Het motto van het Programakkoord 2006-2010 is niet voor niets: Mensen 
maken Amsterdam.  
 
 
2.2  Amsterdam duurzaam aan de top 

De economische pijler van het Programakkoord 2006-2010 is uitgewerkt in het 
programma Amsterdam Topstad. Hierin is aangegeven dat Amsterdam alleen met vaart, 
heldere inhoudelijke keuzes en het verbinden en benutten van krachten in de stad en de 
regio de ontwikkelingen in de internationale economie kan bijhouden. Alleen zo is 
Amsterdam in staat haar positie te behouden en te verstevigen. De samenwerking met 
vele Amsterdammers vanuit een gedeelde trots en een gevoel van verantwoordelijkheid 
voor de stad vormt de basis. Die samenwerking heeft geleid tot vele projecten in het 
kader van Amsterdam Topstad. 
 
Amsterdam heeft de ambitie om op internationaal niveau bij voorbeeldsteden (als 
bijvoorbeeld Chicago en Melbourne) op het gebied van duurzaamheid te horen. Dit doet 
zij door eigen duurzaamheidsverslagen te maken en een actieve bijdrage te leveren aan 
Eurocities environment Forum. Eurocities is een netwerk van circa 130 grote Europese 
steden die gezamenlijk werken aan een visie gericht op een duurzame samenleving 
waarin een goede leefkwaliteit voor burgers centraal staat. Werkgroepen richten zich 
onder andere op vraagstukken en oplossingen rond de thema's klimaat, afval en 
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luchtkwaliteit. Mede als resultaat hiervan heeft Cisco eind 2006 aan Amsterdam 
gevraagd samen met San Francisco en Seoul een kopgroep te vormen van Clinton 
Global Initiative steden. Doel van het initiatief van oud president Clinton is, om wereldwijd 
de kwaliteit van het menselijk leven te verbeteren. 
 
Het toekomstbeeld van Amsterdam zoals verwoord in de milieuvisie spreekt van een 
schone, gezonde en leefbare stad met een duurzame ontwikkeling en een mondiale 
uitstraling. De denklijn van Amsterdam Topstad wordt daarom doorgezet in het 
Milieubeleidsplan Amsterdam 2007-2010: Amsterdam duurzaam aan de top. Voor 
klimaat is de ambitie om in 2025 40% minder CO2 uit te stoten dan in 1990. De 
uitwerking van deze ambitie gebeurt in de Energievisie Amsterdam (aktie 12). Een 
belangrijke actie om dit te bereiken is de ‘Koplopersalliantie’ (actie 1518). Samen met 
koplopers op het gebied van duurzaamheid in woningbouw (energiebedrijven, 
woningcorporaties, bouwers, ontwikkelaars) wordt werk gemaakt van energiebesparing in 
de bestaande woningbouw. Woningen in Amsterdam zijn verantwoordelijk voor ongeveer 
30% van de CO2-uitstoot in Amsterdam. Energiebesparing in de bestaande woningbouw 
draagt daarmee wezenlijk bij aan het beperken van de CO2-uitstoot van Amsterdam. 
Bovendien zien de bewoners de afgelopen jaren de energiekosten stijgen en betekent 
energiebesparing ook een kostenverlaging voor de bewoners. 
 
In actie 22 25 wordt Amsterdam duurzaam aan de top vertaald in concrete 
duurzaamheidsindicatoren. Amsterdam maakt periodiek een duurzaamheidsverslag, 
maakt een actieprogramma op basis van het duurzaamheidsverslag, voert de acties uit 
en meet de resultaten met de indicatoren. De aandacht voor een duurzame stad betekent 
ook dat binnen het thema klimaat wordt ingezet op een duurzame energiehuishouding in 
de stad naast energiebesparing. Het grootschalig leveren van stadsverwarming en 
stadskoeling (actie 1619) is in dit verband een belangrijke actie. Hierbij wordt tevens 
onderzocht of Teleport de derde duurzame kantorenlocatie in Amsterdam kan worden 
naast de Zuidas en de Zuidoostlob.  
 
Verder wordt geïnvesteerd in het groen in en rondom Amsterdam om de leefbaarheid en 
aantrekkelijkheid van Amsterdam te vergroten en zo bij te dragen aan een attractieve 
stad met een internationale concurrentiepositie.  
 
 
2.3  Concern Amsterdam: voorbeeldfunctie 

In de visie is aangegeven dat het creëren van maatschappelijk draagvlak en 
milieubewust gedrag uitgangspunt is bij de uitvoering van het milieubeleid. Ook is daarbij 
genoemd dat de voorbeeldfunctie van de gemeente essentieel is voor de 
geloofwaardigheid van de gemeente bij die uitvoering. Wil Amsterdam de ambitie van 
een duurzame toppositie waarmaken, dan zal concern Amsterdam zelf tenminste het 
goede voorbeeld moeten geven en liefst een voortrekkersrol moeten vervullen. Het 
Afvalenergiebedrijf en Waternet zijn voorbeelden van gemeentelijke bedrijven waar 
duurzaamheid hoog in het vaandel staat en steeds nieuwe mogelijkheden worden 
gezocht om hier invulling aan te geven. 
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De voorbeeldfunctie en voortrekkersrol krijgt in dit milieubeleidsplan expliciet inhoud in de 
thema’s klimaat, duurzaam consumeren en produceren en water. Zo streeft Amsterdam 
er naar om in 2015 een CO2-neutrale gemeentelijke organisatie zijn als eerste stap naar 
een gewenste CO2-neutrale stad in de toekomst (actie 1114). Concern Amsterdam zorgt 
verder voor de inkoop van duurzame producten (actie 2326) waaronder duurzaam hout 
(actie 2427) en biologische catering (actie 2528).  
 
2.4  Samenwerken 

De omslag naar een stad die duurzaam aan de top staat kan alleen worden verwerkelijkt 
vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente en haar bewoners en 
bedrijven. Samenwerking is daarbij essentieel. Bovendien stimuleert samenwerking 
vanuit de ambitieuze visie en doelstellingen van dit milieubeleidsplan de innovatieve 
kracht van bedrijven in Amsterdam. Innovatie biedt kansen voor het milieu en kan ook 
economisch interessant zijn. De samenwerking tussen het Afvalenergiebedrijf en de 
nieuwe Rioolwaterzuivering in Westpoort is daar een voorbeeld van.  
 
Bij de uitvoering van het Actieplan Luchtkwaliteit Amsterdam zijn goede ervaringen 
opgedaan met de samenwerking met bedrijfsleven en andere betrokken partijen. In de 
voorbereiding van het milieubeleidsplan is een werkconferentie gehouden om ook voor 
de andere thema’s in gesprek te gaan met vele partijen, zoals het bedrijfsleven, de 
woningbouwcorporaties en de milieuorganisaties. De samenwerking wordt in het 
Milieubeleidsplan Amsterdam 2007-2010 op verschillende manieren ingevuld.  
  
De in paragraaf 2.2. al genoemde ‘Koplopersalliantie’ (actie 1518) is een voorbeeld van 
brede samenwerking om energiebesparing in bestaande woningbouw te realiseren. De 
samenwerking met Cisco in het Clinton Global Initiative is gericht op reductie van CO2-
emissie bij verkeer, in gemeentelijke gebouwen en in de gebouwde omgeving (actie 13) 
Een ander voorbeeld van concrete samenwerking is het nadenken over de aanleg van 
stadsverwarming en mogelijk stadskoeling in samenwerking met Nuon (actie 1619). 
Verder wordt samengewerkt met koplopers bij bedrijven voor het stimuleren van de 
invoering van een milieumanagementsysteem bij andere bedrijven (actie 2629). 
Brancheverenigingen zoals het MKB worden benaderd om samen de communicatie naar 
ondernemers op te pakken voor het zuinig omgaan met energie (actie 1821).  
 
Daarnaast blijft samenwerking binnen de gemeentelijke organisatie vanzelfsprekend: de 
samenwerking tussen diensten en de samenwerking tussen centrale stad en stadsdelen. 
De acties uit dit milieubeleidsplan worden door de verschillende diensten gezamenlijk 
opgepakt en uitgevoerd. Zo wordt bijvoorbeeld bij het realiseren van biologische catering 
binnen de gemeentelijke organisatie het initiatief Proeftuin Amsterdam1 nadrukkelijk 
betrokken (actie 2528). Ook zullen de mogelijkheden worden benut om de noodzakelijke 
geluidsisolatie van woningen te combineren met de gewenste thermische isolatie 

                                                      
1  Proeftuin Amsterdam is een initiatief van onder andere de Hotelschool, boeren uit de omgeving van 

Amsterdam en het Foodcentre. Proeftuin Amsterdam richt zich op Amsterdam als culinaire topstad: gezond 
en lekker eten in combinatie met het behouden van de groene ruimte rond Amsterdam (meer biologische 
en streekproducten). De korte distributielijnen zorgen tevens voor minder brandstofverbruik en dus voor 
een gunstig effect op het milieu. 
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(actie 4). Door samenwerking binnen concern Amsterdam kan de voorbeeldfunctie en 
voortrekkersrol efficiënt en eenduidig worden ingevuld.  
 
 
2.5  De mensen 

Milieubeleid voor de mensen in Amsterdam betekent in de eerste plaats luisteren naar de 
zaken die Amsterdammers belangrijk vinden. In gesprekken met bewoners worden de 
volgende punten genoemd: 
 schone, leefbare, groene stad 
 geluidhinder door trams 
 milieu begint bij jezelf 
 goede kwaliteit woningen: slechte isolatie zorgt voor hoge stookkosten 
 openbaar vervoer gratis voor ouderen 
 minder auto’s in de stad  
 bomen behouden in de stad 
 natuur in en buiten de stad  
 schoon water 

 
De genoemde punten sluiten aan bij de milieuvisie en de uitwerking daarvan in dit 
Milieubeleidsplan Amsterdam 2007-2010. Nu gaat het erom dat de bewoners worden 
gestimuleerd om mee te werken aan het realiseren van een schone en leefbare stad. Dit 
gebeurt vanuit het uitgangspunt ‘een beter milieu begint bij jezelf’, geheel in lijn met de 
landelijke campagne ‘Hier’. In het kader van de koplopersalliantie (actie 1518) worden 
bijvoorbeeld initiatieven ontplooid om mensen bewust te maken van de mogelijkheden 
energie te besparen en daarmee tegelijkertijd geld te besparen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6  Uitwerking  

Acties 
De hiervoor genoemde lijnen van aanpak zijn uitgewerkt in concrete acties per 
milieuthema. De uitwerking begint met een probleemschets en de Europese, landelijke 

Top 3 acties  
Amsterdam duurzame Topstad – Milieubeleidsplan Amsterdam 2007-2010 
 

 Amsterdam op weg naar een CO2-neutrale gemeentelijke organisatie 
(actie 11): voorbeeldfunctie en voortrekkersrol concern Amsterdam 

 
 Koploperalliantie: energiebesparing in de (bestaande) woningbouw 

(actie 15): samenwerking met marktpartijen, milieuorganisaties en 
bewoners 

 
 Doelgroepenstrategie milieumanagement bedrijven: koplopers, volgers 

en achterblijvers (actie 26): samenwerking met bedrijven 
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en lokale ontwikkelingen. Het milieubeleidsplan houdt rekening met deze ontwikkelingen 
als randvoorwaarden bij de uitvoering. De milieuvisie is per milieuthema uitgewerkt in een 
korte, kernachtige visie specifiek gericht op het thema, en in doelstellingen voor de 
verschillende acties. De tabel aan het eind van deze paragraaf geeft een overzicht van 
de acties van de centrale stad. 
 
De acties voor het thema lucht zijn beschreven in het vastgestelde Actieplan 
Luchtkwaliteit Amsterdam. De relaties tussen dit actieplan en het milieubeleidsplan zijn 
bij de uitwerking per milieuthema aangegeven. Voor geluid wordt in 2007 een actieplan 
opgesteld dat in 2008 wordt vastgesteld. Het opstellen van een Actieplan Geluid is een 
wettelijke verplichting, gericht op het terugdringen van geluidhinder door 
omgevingslawaai. In dit Milieubeleidsplan Amsterdam 2007-2010 wordt naast hinder door 
omgevingslawaai ook aandacht besteed aan geluidhinder door andere oorzaken, 
bijvoorbeeld burenlawaai en bouwlawaai. 
 
Monitoring 
De resultaten van de acties zijn concreet benoemd, zodat duidelijk is wanneer een 
resultaat is behaald. Concreet betekent niet per definitie een kwantitatief meetbaar 
resultaat in een indicator per milieuthema. Ook het functioneren van een koploperalliantie 
of het opstellen van indicatoren voor een duurzame toppositie zijn concrete resultaten. In 
het Actieplan Luchtkwaliteit Amsterdam worden wel kwantitatieve resultaten gegeven 
voor fijn stof en stikstofdioxide. Ook in het nog op te stellen Actieplan Geluid zullen 
kwantitatieve resultaten worden benoemd: reductie in geluidbelasting en aantal 
geluidgehinderden. 
 
In de jaarlijkse milieuprogramma’s worden de acties van de centrale stad voor het 
betreffende jaar opgenomen. Het milieuprogramma voor de centrale stad fungeert 
daarmee tevens als update van het milieubeleidsplan. In het milieuverslag wordt 
verantwoording afgelegd over de uitvoering van de acties door de centrale stad. De 
milieubalans van 2010 meet de kwaliteit van het milieu en geeft daarmee een indicatie 
van de effecten van het uitgevoerde beleid. 
 
Financiën en capaciteit 
Bij iedere actie is een indicatie gegeven van de financiën en de capaciteit die nodig zijn 
om de actie uit te voeren. Wanneer de benodigde financiën en capaciteit gering zijn is het 
uitgangspunt geweest dat de actie kan worden uitgevoerd binnen de reguliere begroting 
en de reguliere capaciteit.  
 
Een aantal acties kan alleen worden uitgevoerd als hiervoor extra financiën en/of 
capaciteit beschikbaar wordt gesteld. In dit Milieubeleidsplan Amsterdam 2007-2010 is 
een indicatie gegeven van de financiën en de capaciteit die niet zijn gedekt. 
Besluitvorming hierover gebeurt in de begrotingscyclus en niet bij de vaststelling van het 
milieubeleidsplan. Gezien de vaststelling van het milieubeleidsplan in 2007 is het niet 
mogelijk voor 2007 extra financiën of capaciteit in de begroting op te nemen. In het 
milieubeleidsplan is hier rekening mee gehouden: de uitvoering in 2007 gebeurt volledig 
binnen de reguliere begroting en de reguliere capaciteit, of met gelden die al zijn 
toegekend. 
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Voor de verbetering van de luchtkwaliteit zijn acties afgesproken in het Actieplan 
Luchtkwaliteit Amsterdam. In het programakkoord is voor de uitvoering van dit actieplan 
€ 15.000.000 incidenteel geld beschikbaar gesteld. Voor projecten op het gebied van 
uitbreiding en verbetering van het groen in en rondom Amsterdam is in het 
programakkoord € 12.000.000 incidenteel geld beschikbaar gesteld. Voor het opstellen 
van de geluidkaart, het Actieplan Geluid en daaraan gerelateerde onderwerpen is 
€ 1.400.000 subsidie gekregen van het Ministerie van VROM (het budget 
Omgevingslawaai). Voor gevelsanering tegen geluidhinder heeft het Ministerie van 
VROM middelen aan het ISV-budget toegevoegd. Jaarlijks wordt in het kader van de 
begroting door de gemeenteraad beslist over de besteding van de ISV-middelen. 
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle acties van de centrale stad met het 
resultaat, de trekker en de benodigde financiën en capaciteit. Ook is aangegeven welk 
deel van de financiën en capaciteit niet is gedekt. In totaal is € 3.100.000 1.700.000 en 
25.35024.820 uren2 voor de uitvoering van acties door de centrale stad niet gedekt plus 
een aantal PM posten die afhankelijk zijn van nadere uitwerking van de acties. 
 
 

 

Actie 
nr. 

Thema 
Titel actie 
centrale stad 

Resultaat Trekker Financiën / 
Capaciteit 

Niet gedekt 
centrale stad

Financiën / 
Capaciteit 

  Lucht  
 
 

   

 Zie Actieplan Lucht-
kwaliteit Amsterdam 

    

 

 

Geluid     

1 Jaarlijkse actualisatie 
digitale geluidkaart 

Een jaarlijks geactualiseerde digitale 
geluidkaart die via Atlas Amsterdam en de 
internetsite van de gemeente beschikbaar 
wordt gesteld. 

Centrale stad (DMB): 
opdrachtgever 

2007 apparaats-kosten 
budget Omgevingslawaai 
(subsidie VROM) 
2008-2010 € 60.000 extra 
financiën (€ 20.000 per 
jaar)  
/ 
DMB binnen reguliere 
capaciteit  
DIVV en DRO via 
betaalde opdrachten 
binnen apparaatskosten 
budget Omgevingslawaai 
(subsidie VROM) 

€ 60.000 / - 

                                                      
2  1 fte per jaar = 1.600 uur = € 90.00060.000 
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Actie 
nr. 

Thema 
Titel actie 
centrale stad 

Resultaat Trekker Financiën / 
Capaciteit 

Niet gedekt 
centrale stad

Financiën / 
Capaciteit 

2 Actieplan Geluid Een Actieplan Geluid waarin beleidskeuzen 
voor te nemen maatregelen zijn gemaakt om 
de geluidsbelasting in Amsterdam te 
beheersen en waar nodig te verminderen. 

Centrale stad (DMB) Apparaatskosten budget 
Omgevingslawaai 
(subsidie VROM) 
/  
 
DMB binnen reguliere 
capaciteit en inhuur en 
DIVV en DRO via 
betaalde opdrachten: 
binnen apparaatskosten 
budget Omgevingslawaai 
(subsidie VROM) 

- 
/ 
- 

3 Toepassen dunne 
deklagen (stil asfalt) 
als 
wegdekverharding 

1.  Een inventarisatie van de wegvakken 
waarop het aanbrengen van een 
zogenaamde dunne deklaag (stil asfalt) 
mogelijk en zinvol is.  

2. In het Actieplan Geluid zijn een 
uitvoeringsprogramma, planning en 
kostenraming opgenomen.  

3.  Het toepassen van dunne deklagen op 
natuurlijke momenten (groot onderhoud). 

4.  Het onderhouden van dunne deklagen 

Centrale stad (DIVV) 1. Binnen reguliere 
begroting  

2. Apparaatskosten 
budget 
Omgevingslawaai 
(subsidie VROM) 

3. Geen extra kosten 
4. Extra budget 

noodzakelijk: 
besluitvorming via 
Actieplan Geluid  

/ 
Binnen reguliere 
capaciteit 

Extra budget 
voor 

 
 onderhoud 

/ 
- 

4 Sanering 
geluidhinder 
woningen op de  
A-lijst 

In de periode 2007-2010 zijn bij 3.2700 
woningen van de zogenaamde A-lijst 
maatregelen getroffen die het lawaai afkomstig 
van verkeer in de woningen verminderen. Dat 
zijn 500 woningen extra ten opzichte van de 
huidige verplichting. 

Centrale stad (DW) ISV2-budget voor 800 
woningen per jaar, vanaf 
2008 € 1.600.000 extra 
budget voor de 500 extra 
woningen  
/ 
Binnen reguliere 
capaciteit 

€ 1.600.000- 
/ 
- 

5 Handhaving 
geluidshinder door 
brommers door politie 

Meer inzet bij de politie om gericht(er) te 
handhaven op geluidsoverlast door scooters en 
brommers. 

Centrale stad (politie) Binnen reguliere 
begroting 
/ 
Binnen reguliere 
capaciteit 

- 
/ 
- 

65 Stedelijke 
Projectgroep 
Burenlawaai 

Een goed functionerende stedelijke 
projectgroep burenlawaai die samen met 
betrokken partijen een strategie heeft 
opgesteld om burenlawaai in Amsterdam terug 
te dringen. Deze projectgroep functioneert als 
platform voor het uitwisselen van kennis en 
ervaring. 

Centrale stad (DW) Binnen reguliere 
begroting 
/ 
500 uur 

-  
/  

500 uur 
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Actie 
nr. 

Thema 
Titel actie 
centrale stad 

Resultaat Trekker Financiën / 
Capaciteit 

Niet gedekt 
centrale stad

Financiën / 
Capaciteit 

67 Actief toezicht op 
kwaliteitseisen 
geluidsisolatie bij 
nieuwbouw 

De centrale stad ziet actief toe dat bij alle 
nieuwbouwwoningen de kwaliteitseisen zoals 
vastgelegd in het Bouwbesluit 2003 worden 
toegepast. Indien nodig handhaaft de centrale 
stad. 

Centrale stad (DMB) Binnen reguliere 
begroting 
/ 
600 uur 

-  
/ 

600 uur 

87 Amsterdamse 
Richtlijn Bouwlawaai 

Een bestuurlijk vastgestelde Amsterdamse 
Richtlijn Bouwlawaai en een uitgevoerde 
communicatiestrategie om burgers beter te 
informeren. Bij grote bouwprojecten werkt de 
centrale stad met deze richtlijn en deze 
communicatiestrategie. 

Centrale stad (DMB) € 25.000 in 2008 voor 
opstellen 
communicatiestrategie 
/ 
Binnen reguliere 
capaciteit 
 

€ 25.000 
 / 
 - 

89 Stille gebieden Een verbetering van bestaande stille gebieden 
en de realisatie van nieuwe stille gebieden. 
Een inventarisatie geeft aan op welke plekken 
de kwaliteit voldoende is, waar deze verbeterd 
kan worden, op welke wijze deze 
kwaliteitsverbetering kan worden bereikt en 
waar nieuwe stille gebieden kunnen worden 
toegevoegd.   

Centrale stad (DMB) Inventarisatie: vanuit 
apparaatskosten budget 
Omgevingslawaai 
(subsidie VROM) 
PM voor uitvoering 
eventuele maatregelen: 
besluitvorming via het 
Actieplan Geluid 
/ 
Binnen reguliere 
capaciteit voor 
inventarisatie 
PM voor uitvoering 

PM 
 / 

 PM 
 

109 Continuering 
deelname aan 
Commissie 
Regionaal Overleg 
Schiphol 

Actieve deelname aan de Commissie 
Regionaal Overleg Schiphol (CROS), onder 
meer het via werkgroepen leveren van 
adviezen over het terugdringen van de 
geluidsoverlast van vliegtuigen. 

Centrale stad (EZ) Binnen reguliere 
begroting  
/ 
Binnen reguliere 
capaciteit 

- 
 / 
 - 

1110 Reguleren 
vestigingsmogelijk-
heden helihavens 

1. Een inventarisatie van de juridische 
mogelijkheden om helihavens te weren. 

2. Amsterdam dringt bij het Rijk aan op 
nieuwe regelgeving waarmee de 
gemeente de vestiging van helihavens 
kan tegengaan. 

Centrale stad (DMB) Binnen reguliere 
begroting   
/ 
Binnen reguliere 
capaciteit  

- 
 / 
 - 

 

 

Klimaat 
 
 

    

12 Energievisie 
Amsterdam 

Een energievisie voor de stad Amsterdam 
waarin de definitieve klimaatdoelstelling voor 
de stad Amsterdam is vastgelegd en 
onderbouwd en waarin de acties zijn 
omschreven die nodig zijn om de 
klimaatdoelstelling te realiseren. 

Centrale stad (DMB) Binnen reguliere 
begroting   
/ 
Binnen reguliere 
capaciteit 

- 
 / 
 - 
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Actie 
nr. 

Thema 
Titel actie 
centrale stad 

Resultaat Trekker Financiën / 
Capaciteit 

Niet gedekt 
centrale stad

Financiën / 
Capaciteit 

13 Participeren in het 
Clinton Global 
Initiative 

Een verzameling best practices op het gebied 
van ICT en klimaat met als doel CO2-emissie te 
reduceren gericht op 
 verkeer 
 gemeentelijke gebouwen 
 gebouwde omgeving 

Centrale stad (OGA) PM, afhankelijk van 
uitwerking 
/  
PM, afhankelijk van 
uitwerking 

PM 
/ 

PM 

1411 Amsterdam op weg 
naar een CO2-
neutrale 
gemeentelijke 
organisatie 

1. Programmamanager is aangesteld. 
2. Een vastgesteld plan van aanpak dat 

binnen de gemeentelijke organisatie breed 
gedragen wordt. In dit plan van aanpak is 
onder andere aandacht voor: 
A. Energie in managementcontracten:

 in alle managementcontracten die 
het college van B&W met directeuren 
van diensten en bedrijven sluit, is een 
doelstelling opgenomen voor 
duurzaam energiegebruik door de 
betreffende dienst.  

B. Milieuzorg in de jaarplancyclus.  
C. Samenwerking bij nieuwbouw, 

renovatie en beheer van 
gemeentelijke gebouwen 

3. Plan van aanpak is uitgevoerd. 

Centrale stad 
(bestuursdienst) 

PM  
/  
1 fte per jaar + PM 

PM 
 /  

1 fte per jaar 
vanaf 2008 + 

PM 

1512 Inkoop 100% groene 
elektriciteit concern 
Amsterdam 

Concern Amsterdam behoudt de collectieve 
inkoop van stroom op 100% groene stroom die 
in Nederland is opgewekt. Dit is vastgelegd in 
het raamcontract elektriciteit. 

Centrale stad (Concern 
Inkoop, via 
raamcontract 
elektriciteit) 

Binnen reguliere 
begroting   
/ 
Binnen reguliere 
capaciteit 

- 
 / 
 - 

1613 Energiebesparing in 
de openbare 
verlichting 

1. Een vastgesteld beheerplan waarin is 
opgenomen dat bij vervanging, 
vernieuwing en uitbreiding van openbare 
verlichting energiebesparing wordt 
toegepast.  

2. Uitvoering van het beheerplan. 

1. Centrale stad 
(DIVV) 

2. Centrale stad 
(DIVV): openbare 
verlichting gehele 
stad 

Binnen reguliere 
begroting   
/ 
Binnen reguliere 
capaciteit 

- 
 / 
 - 

1714 Verduurzaming eigen 
wagenpark 

Beperking van brandstofgebruik is een 
criterium dat standaard bij de uitvoering van het 
Actieplan Luchtkwaliteit Amsterdam wordt 
meegenomen bij de vernieuwing van het 
wagenpark van het GVB, van gemeentelijke 
diensten en stadsdelen, en het vaartuigenpark 
(de acties 15, 16 en 17 uit het Actieplan 
Luchtkwaliteit Amsterdam). 

Centrale stad 
(Projectbureau 
Luchtkwaliteit): 
aansturing en 
coördinatie uitvoeren 
Actieplan Luchtkwaliteit 
Amsterdam 
Centrale stad (DMB) 
actie 15, Centrale stad 
(GVB) actie 16, Centrale 
stad (Haven 
Amsterdam) actie 17 uit 
het Actieplan 
Luchtkwaliteit 
Amsterdam 

Investeringen van 
diensten en bedrijven en 
het GVB binnen de 
uitvoering van het 
Actieplan Luchtkwaliteit 
Amsterdam 
/ 
Binnen reguliere 
capaciteit trekkers 

- 
 / 
 - 
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Actie 
nr. 

Thema 
Titel actie 
centrale stad 

Resultaat Trekker Financiën / 
Capaciteit 

Niet gedekt 
centrale stad

Financiën / 
Capaciteit 

1815 Koploperalliantie: 
energiebesparing in 
de (bestaande) 
woningbouw 

1. Een actieve koploperalliantie bestaande 
uit de koplopers (bouwers, ontwikkelaars, 
woningcorporaties, energiebedrijven) op 
het gebied van woningbouw (bestaande 
bouw en nieuwbouw).  

2. Een bestuurlijk vastgestelde en 
uitgevoerde Energievisie stedelijke 
ontwikkeling / woningbouw met een 
bijbehorend stappenplan voor de 
planperiode van het Milieubeleidsplan 
Amsterdam 2007-2010.   

3. Een energieaccountmanager is 
aangesteld en fungeert als secretaris van 
de koploperalliantie. Tevens is de 
energieaccountmanager aanspreekpunt 
voor stadsdelen, woningbouwcorporaties 
en andere partijen die energie in de bouw 
willen aanpakken. Deze coördinator zorgt 
voor kennisverspreiding via de 
beschikbare middelen (digitaal 
energieloket en klimaatjournaal).  

4. Een uitgevoerd plan van aanpak dat leidt 
tot energiebewustzijn en energiebesparing 
door verschillende Amsterdamse 
bewonersgroepen. 

Centrale stad (DMB) 1., 2. en 3. Binnen 
reguliere begroting  
4. € 30.000 voor 2008-
2010 (campagne 
materiaal, externe inhuur)
/ 
1. start in 2007 binnen 

reguliere capaciteit, 
daarna 0,5 fte/jaar 
voor projectleider  

2. binnen capaciteit 
koploperalliantie; 
Nuon levert een 
bijdrage van 240 uur 
aan deze energievisie 

3. 1 fte/jaar 
energieaccountmana
ger 

4. 0,3 fte/jaar 

€ 30.000 
 /  

1,8 fte/jaar 
vanaf 2008 

1916 Stadsverwarming en 
stadskoeling 
 

Een (meer) duurzame Amsterdamse 
energiehuishouding door het bereiken van de 
volgende resultaten: 
 
1. Een door het college van B&W 

vastgestelde visie over  Warmtenet 
Amsterdam. 

2. Een B&W-besluit over het uitbreiden van 
stadsverwarming naar Noord en Zeeburg. 
In een later stadium uitbreiding naar 
volgende projecten. 

3. Te hanteren randvoorwaarden voor 
duurzame stads-verwarming en 
koudelevering (geen plassen dempen etc.) 

4. Een koude-warmte kaart die visueel de 
visie van Amsterdam op de koude-warmte 
systemen in de stad weergeeft.  

5. Een afgerond onderzoek waarin de 
gemeente en ontwikkelaars op Teleport 
kijken naar hoe stadsverwarming 
(warmtevraag) en koudelevering zo 
duurzaam mogelijk gerealiseerd kunnen 
worden. Teleport kan hiermee de derde 
(naast Zuidas en Zuidloostlob) duurzame 
kantorenlocatie in Amsterdam worden.  

6. Een opgericht warmtebedrijf waarin de 
gemeente participeert. 

Centrale stad (OGA) 1., 2. en 6.: 
 in 2007 beschikt het 
OGA (warmtelevering) 
over een budget van 
€ 50.000 vanuit de 
middelen voor het 
Actieplan Luchtkwaliteit 
Amsterdam 
3. 4. en 5.:  
€ 750.000  voor 2008-
2010 (€ 250.000 per jaar) 
/ 
1., 2. en 6.: 
budget uit Actieplan 
Luchtkwaliteit Amsterdam 
3., 4. en 5.: 
2 fte/jaar 

€ 750.000 
 / 

 2 fte/jaar 
vanaf 2008 
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Actie 
nr. 

Thema 
Titel actie 
centrale stad 

Resultaat Trekker Financiën / 
Capaciteit 

Niet gedekt 
centrale stad

Financiën / 
Capaciteit 

2017 Bedrijven en de Wet 
milieubeheer 

Uitgewerkte handhavingstrategie voor kleine en 
grote bedrijven. 

Centrale stad (DMB) Reguliere begroting 
/ 
Reguliere capaciteit 

- 
 / 
 - 

2118 Energiebewustzijn en 
besparing door kleine 
ondernemers 

Een opgestelde en uitgevoerde 
communicatiestrategie waardoor kleine 
ondernemers zich bewuster zijn van hun 
energieverbruik met de bijbehorende kosten en 
energiebesparing is bereikt. 

Centrale stad (DMB): 
opstellen 
communicatiestrategie 
en coördineren 
uitvoering 
Externe partijen: 
uitvoeren 
communicatiestrategie 

€ 30.000 voor 2008-2010 
(campagne materiaal, 
externe inhuur) 
/ 
0,1 fte/jaar  

€ 30.000 
 / 

0,1 fte/jaar 
vanaf 2008 

2219 Energie op 
Amsterdam.nl 

Informatie is voorhanden waardoor via het 
ondernemersloket op www.amsterdam.nl direct 
antwoord kan worden gegeven op vragen van 
ondernemers over energiebesparing en 
duurzame energie. 

Centrale stad (DMB) Reguliere begroting 
/ 
Reguliere capaciteit 

- 
 / 
 - 

2320 Energie- en 
kostenbesparing, 
specifiek bij lage 
inkomensgroepen 

3000 Amsterdamse huishoudens met een laag 
inkomen (maximaal jaarinkomen van € 18.000) 
zijn bezocht waarbij bewustwording is 
gecreëerd is over energieverbruik en 
energiekosten. 

Centrale stad (DMB) € 250.000 / 
Binnen reguliere 
capaciteit 

€ 250.000 
 /  
- 

2421 Voorstel landelijke 
monitoring 
energieverbruik 

 Een voorstel aan de Ministeries van EZ en 
VROM om landelijke monitoring van 
energieverbruik te bewerkstelligen.  

 Een eenvoudige methodiek is ontwikkeld 
om inzicht te geven in de 
energiebesparing en CO2-reductie van 
Amsterdamse projecten met voldoende 
omvang. 

Centrale stad (DMB) Reguliere begroting 
/ 
Reguliere capaciteit 

- 
 / 
 - 

 

 

Duurzaam 
consu-
meren en 
produce-
ren 

    

2522 Amsterdam 
duurzaam aan de top 

Amsterdam duurzaam aan de top is vertaald in 
indicatoren. Duurzame ontwikkeling en 
duurzaam ondernemen zijn in 2010 structureel 
onderdeel van Amsterdam. De gemeente 
Amsterdam geeft hier mede vorm aan en 
draagt dit nationaal en internationaal uit door 
middel van het tweejaarlijkse 
duurzaamheidsverslag en actieprogramma. 

Centrale stad 
(bestuursdienst): 
opdrachtgever 
 

Afhankelijk van verdere 
uitwerking en 
ambitieniveau kan extra 
budget noodzakelijk zijn 
/ 
Afhankelijk van verdere 
uitwerking en 
ambitieniveau kan extra 
capaciteit nodig zijn 

Afhankelijk van 
uitwerking 

 /  
afhankelijk van 

uitwerking 



 

  

Amsterdam duurzaam aan de 

top - Milieubeleidsplan 

Amsterdam 2007-2010 

Eindconcept Commissie 

10 mei 2007 

Pagina 20 van 142142 

Gemeente Amsterdam 
 

Actie 
nr. 

Thema 
Titel actie 
centrale stad 

Resultaat Trekker Financiën / 
Capaciteit 

Niet gedekt 
centrale stad

Financiën / 
Capaciteit 

2623 Duurzaam inkopen 1. Uiterlijk in 2010 is bij alle inkoop- en 
aanbestedingstrajecten nagegaan hoe 
duurzaamheidaspecten meegewogen 
kunnen worden. Daar waar toepasbare 
duurzaamheidspecificaties voor handen 
zijn worden ze ook daadwerkelijk gebruikt. 

2. De Nota Inkoop en Aanbesteding is 
geactualiseerd. 

1. Centrale stad 
(DMB) 

2. Centrale stad 
(Expertisegroep 
Aanbesteden) 

€ 40.000 voor 
kennistraject in 2008  
/ 
Binnen reguliere 
capaciteit 

€ 40.000 
 / 
 - 

2724 Toepassen duurzaam 
hout in gemeentelijke 
gebouwen en de 
openbare ruimte 

Een bestuurlijk vastgestelde nota over de voor- 
en nadelen van het toepassen van duurzaam 
hout in gemeentelijke gebouwen en de 
openbare ruimte. Duurzaam hout wordt 
conform de nota toegepast. 

Centrale stad (DMB): 
opstellen en vaststellen 
nota 
Centrale stad 
(gemeentelijke diensten 
en bedrijven): uitvoeren 
nota 

Binnen reguliere 
begroting 
/ 
Binnen reguliere 
capaciteit 

- 
 / 
 - 

2825 40% Biologische 
catering 
 

1. Een campagne gericht op alle 
gemeentelijke organisaties om biologische 
catering te promoten.  

2. De catering binnen concern Amsterdam 
bestaat in 2010 voor minimaal 40% uit 
biologische producten. 

1. Centrale stad 
(DMB) 

2. Centrale stad 
(diensten en 
bedrijven) 

€ 20.000 voor de 
gemeentebrede 
campagne in 2008 
/ 
Binnen reguliere 
capaciteit 

€ 20.000 
 / 
 - 

2926 Doelgroepenstrategie 
milieumanagement 
bedrijven: koplopers, 
volgers en 
achterblijvers 

Een uitgevoerde doelgroepenstrategie met de 
volgende resultaten: 
1. Een actief platform waarin koplopers zich 

inzetten om andere bedrijven te 
ondersteunen bij de invoering van 
systematisch milieumanagement.   

2. Een verdubbeling van ISO 14001 
gecertificeerde bedrijven in de stad.  

3. 500 bedrijven, zoals ziekenhuizen,  
zorginstellingen, grafische industrie, hotels 
en kantoren zijn in het bezit van een 
milieukeurmerk (zoals bijvoorbeeld de 
milieubarometer of de milieuthermometer).

Centrale stad (DMB) € 80.000 voor de 
doelgroepenstrategie in 
2008 
/ 
Binnen reguliere 
capaciteit 

€ 80.000 
 / 
 - 

3027 Duurzaam toerisme   1. In navolging van de grote hotels in 
stadsdeel Centrum hebben ook hotels in 
andere stadsdelen en ook kleinere hotels 
het milieukeurmerk ‘Milieubarometer’ of de 
milieukeur van de Stichting Milieukeur. 
Doel is minimaal 50 % van de hotelbedden 
onder een van deze milieukeuren te laten 
vallen.  

2. Het verduurzamen van de regionale 
productieketen in de toeristische branche 
en met name het eten (voedsellogistiek). 
De keten maakt gebruik van het aanbod 
van (biologische) regionale producten en 
regionale excursies. 

3.  Samenwerking tussen gemeente en 
bedrijfsleven in de toeristische sector

1.  Stichting Greenkey 
2.  Centrale stad 

(DRO) 
3.  Centrale stad 

(DMB) 

1.  Afhankelijk van 
subsidieaanvragen 
door Stichting 
Greenkey  

2.  Binnen budget DRO 
3.  € 5.000,- vanaf 2008 
/ 
Binnen reguliere 
capaciteit 

€ 5.000 
 / 
 - 
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Actie 
nr. 

Thema 
Titel actie 
centrale stad 

Resultaat Trekker Financiën / 
Capaciteit 

Niet gedekt 
centrale stad

Financiën / 
Capaciteit 

resulterend in verbetervoorstellen en 
acties/projecten. 

3128 De groene loper uit 
voor excellente 
duurzame 
ondernemingen 

1. Een verkennend onderzoek waarin 
duidelijk wordt wat de mogelijkheden zijn 
om als gemeente pro-actief in te zetten op 
vestiging en ook behoud van (clusters) 
excellente duurzame ondernemingen. 
Hieraan gekoppeld een lange termijn plan 
van aanpak. 

2. Een bestuurlijk besluit over uitvoering plan 
van aanpak 

3. Vestiging van ondernemingen die 
excelleren in duurzaam ondernemen 

Centrale stad (EZ) € 15.000 voor uitvoering 
onderzoek in 2008 
PM voor de uitvoering van 
het plan van aanpak 
/ 
Binnen reguliere 
capaciteit 

€ 15.000 + PM
 / 
 - 

3229 Duurzaam inkopen 
op Amsterdam.nl 

Praktische informatie is voorhanden waardoor 
via het ondernemersloket op 
www.amsterdam.nl direct antwoord kan worden 
gegeven op vragen van ondernemers over 
duurzaam inkopen. 

Centrale stad (DMB) € 50.000 voor ontwikkelen 
informatie in 2009 
/ 
Binnen reguliere 
capaciteit 

€ 50.000 
 / 
 - 

 

 

Bodem     

3330 Uitwerken van 
Amsterdams 
functiegericht 
bodembeleid 

Een Amsterdamse Bodembeleidsnota met 
 overzichtskaart van te onderscheiden 

gebieden in Amsterdam (kwaliteitszones) 
 overzichtskaart van bestaande en beoogde 

functies in Amsterdam (actuele versie 
beschikbaar via internet) 

 criteria voor saneren per gebied en per 
functie 

 kwaliteitsdoelstellingen voor saneren per 
gebied en per functie 

 mogelijkheden en randvoorwaarden voor 
hergebruik van  vrijgekomen verontreinigde 
grond 

 afstemming van warmte-koude-opslag  
(thermische capaciteit) en de kwaliteit van 
het grondwater 

Centrale stad (DMB) Binnen reguliere 
begroting 
/ 
Binnen reguliere 
capaciteit 

- 
 / 
 - 

3431 Ontwikkelen indicator 
bodemsanering 

Een Amsterdamse indicator waarmee de 
voortgang van de functiegerichte 
bodemsanering kan worden vastgesteld. 

Centrale stad (DMB) Binnen reguliere 
begroting 
/ 
Binnen reguliere 
capaciteit 

- 
 / 
 - 
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Actie 
nr. 

Thema 
Titel actie 
centrale stad 

Resultaat Trekker Financiën / 
Capaciteit 

Niet gedekt 
centrale stad

Financiën / 
Capaciteit 

3532 Organiseren van de 
nazorg bij 
bodemsanering 

De nazorg bij bodemsanering uitgevoerd door 
centrale stad en door stadsdelen is goed 
georganiseerd. Concreet betekent dit dat de 
nazorg van overheidssaneringen wordt 
uitgevoerd en de nazorg van particuliere 
saneringen wordt getoetst. Hiervoor wordt een 
plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd. 

Centrale stad (DMB) Voor de daadwerkelijke 
uitvoering van nazorg: 
Wbb-budget en ISV-
budget  
/ 
Opstellen plan van 
aanpak: binnen reguliere 
capaciteit 
Uitvoeren plan van 
aanpak: PM, afhankelijk 
van uitwerking 

- 
 /  

PM 

 

  

Groen     

3633 Website Groen Een website met informatie over groen in en 
rond Amsterdam voor bewoners, 
(buitenlandse) bedrijven en toeristen. 

Centrale stad (DRO) € 25.000 voor 2008/2009 
/ 
€ 30.000 voor 2008/2009 

€ 25.000 
 / 
€ 30.000 

37 Natuur- en 
milieueducatie voor 
kinderen en jongeren 
van 4 tot 21 jaar 

1.  De natuur- en milieueducatie in het 
onderwijs is versterkt:  
 voor het basisonderwijs is een 

doorlopende leerlijn ontwikkeld en 
50% van de scholen maakt hier 
gebruik van 

 voor het voortgezet onderwijs is een 
ruim aanbod van werkbladen en 
vakoverstijgende projecten en 50% 
van de scholen maakt hier gebruik 
van 

 alle lerarenopleidingen bieden een 
module ‘natuur- en milieueducatie’ 
aan 

 voor het MBO zijn de mogelijkheden 
van natuur- en milieueducatie 
verkend en uitgewerkt in een plan 
van aanpak  

2.  Scholen betrekken piekervaringen in de 
natuur bij de samenstelling van het 
lesprogramma: 
 voor het basisonderwijs zijn 5 

natuurgerichte ontdekkingstochten 
ontwikkeld; 50% van de scholen heeft 
het schoolreisje van 1 groep 
vervangen door een 
natuurontdekkingstocht 

 voor het voortgezet onderwijs zijn 
praktische opdrachten ontwikkeld 
gericht op primaire natuurervaringen 
op 5 locaties rond Amsterdam; 25% 
van de scholen maakt hier gebruik 
van met 1 leerjaar  

3 Een plan van aanpak waarin is uitgewerkt

Amsterdams NME 
Centrum 

1. Binnen reguliere 
budget ANMEC en 
fonds incidentele 
NME subsidies 

2. € 200.000,- 
3. Binnen reguliere 

budget ANMEC en 
fonds incidentele 
NME subsidies 

/ 
Binnen reguliere 
capaciteit ANMEC 
 

€ 200.000 
/ 
- 
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Actie 
nr. 

Thema 
Titel actie 
centrale stad 

Resultaat Trekker Financiën / 
Capaciteit 

Niet gedekt 
centrale stad

Financiën / 
Capaciteit 

hoe de school(omgeving) kan worden 
gebruikt als voorbeeld voor natuur- en 
milieubesef. 

3834 Stedelijk groen vanuit 
programakkoord 

De projecten in de parken die zijn afgesproken 
in het verdelingsvoorstel voor de € 12.000.000 
gelden uit het Programakkoord zijn uitgevoerd. 
Het betreft projecten in het Noorderpark, het 
Bijlmerpark, het Sloterpark, het Vondelpark en 
de Nieuwe Ooster begraafplaats. 

Degenen die de 
projectvoorstellen 
hebben ingediend: 
uitvoering 
Centrale stad (DRO): 
coördinatie 

€ 5.500.000; dekking 
gelden Programakkoord 
/ 
personele inzet binnen 
jaarplan DRO 

- 
 / 
 - 

3935 Beheer parken 
afstemmen op 
gebruik 

Het organiseren van een contactdag groen 
gericht op een zodanig onderhoud en beheer 
van parken dat dit ruimte biedt voor het 
ontplooien van allerlei activiteiten in de parken. 

Centrale stad (DRO) € 20.000 in 2008 
/ 
100 uur 

€ 20.000 
 / 

 100 uur 

4036 Monitoring gebruik 
parken 

Uitgewerkte aanpak voor de monitoring van het 
gebruik van parken, inclusief vragenlijst.  

Centrale stad (DRO) € 100.000 in 2008 
/ 
100 uur 

€ 100.000 
 / 

 100 uur 

4137 Regionaal groen 
vanuit 
Programakkoord 

De projecten in de scheggen die zijn 
afgesproken in het verdelingsvoorstel voor de 
€ 12.000.000 uit het Programakkoord zijn 
uitgevoerd. Het betreft projecten in de 
Westrandscheg, de Waterlandscheg, de 
Diemerscheg, de Amsterdamse Bosscheg en 
de Amstelscheg. 

Degenen die de 
projectvoorstellen 
hebben ingediend: 
uitvoering 
Centrale stad (DRO): 
coördinatie 

€ 5.500.000 dekking 
gelden Programakkoord 
/ 
personele inzet binnen 
jaarplan DRO 

- 
 / 
 - 

 

 

Water     

4238 Actieplan 
hemelwaterberging 

Een vastgesteld actieplan met: 
 een inventarisatie van alle locaties in 

Amsterdam waar wateroverlast kan 
optreden bij de huidige 
weersomstandigheden.  

 voor iedere locatie met wateroverlast die 
niet voldoet aan de bestaande normen een 
beschrijving van de oplossing, wie dit gaat 
realiseren, op welke termijn en een 
indicatie van de kosten. 

Centrale stad 
(Waternet) 

Binnen reguliere 
begroting 
/ 
Binnen reguliere 
capaciteit 

- 
 / 
 - 

4339 Actieplan Daktuinen Een breed gedragen Actieplan Daktuinen met 
daarin: 
 een inventarisatie en analyse van de 

belangrijkste knelpunten voor het 
realiseren van daktuinen in projecten 

 een uitwerking van oplossingen voor de 
knelpunten 

 een communicatieplan voor het promoten 
van daktuinen 

 de beschrijving van enkele concrete 
pilotprojecten 

IVAM (Initiatiefgroep 
Groene Daken) 

Binnen budget 
initiatiefgroep 
/ 
Binnen reguliere 
capaciteit IVAM 

- 
 / 
 - 
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Actie 
nr. 

Thema 
Titel actie 
centrale stad 

Resultaat Trekker Financiën / 
Capaciteit 

Niet gedekt 
centrale stad

Financiën / 
Capaciteit 

4440 Overzicht acties 
Kaderrichtlijn Water 
Amsterdam 

Een overzicht van de acties in Amsterdam die 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de 
KRW als input voor het 
stroomgebiedbeheerplan Rijn-West met daarin 
voor heel Amsterdam: 
 de KRW-doelstellingen voor de chemische 

en ecologische waterkwaliteit; 
 een inventarisatie van de knelpunten; 
 de acties die nodig zijn om de knelpunten 

op te lossen; 
 als knelpunten niet oplosbaar zijn voor 

2015 de aanpak die wordt gevolgd.  

Centrale stad 
(Waternet) 

Binnen reguliere 
begroting 
/ 
Binnen reguliere 
capaciteit 

- 
 / 
 - 

4541 Nota grondwater 
Amsterdam 2007-
2011 

De vastgestelde Nota grondwater Amsterdam 
2007-2011 waarin onderstaande speerpunten 
zijn uitgewerkt in doelstellingen en acties: 
 doelgerichte aandacht voor samenwerken, 

netwerken, communicatie en voorlichting; 
 ombuigen van de gebiedsgerichte aanpak 

naar een aanpak die individueel is waar het 
kan en gezamenlijk waar het moet; 

 gerichte acties om grondwaterproblemen te 
voorkomen. 

Centrale stad 
(Waternet) 

Binnen reguliere 
begroting 
/ 
Binnen reguliere 
capaciteit 

- 
 / 
 - 

4642 Op weg naar  
certificering beheer 
openbare ruimte 
 
 

 Vastgesteld plan van aanpak waaruit 
duidelijk wordt wat nodig is voor 
certificering van het beheer van de 
openbare ruimte en wanneer dit 
gerealiseerd kan zijn. 

 Plan van aanpak is uitgevoerd 

Centrale stad 
(Westpoort, 
Havenbedrijf, DIVV voor 
eigen grondgebied) 

Binnen reguliere 
begroting 
/ 
Binnen reguliere 
capaciteit 

- 
 / 
 - 

4743 Materiaalcheck 
gemeentelijke 
gebouwen 
 

In de procedure om te komen tot bestekken 
voor het bouwen of renoveren van 
gemeentelijke gebouwen is een check 
ingebouwd op het gebruik van uitloogbare 
materialen. 

Centrale stad (diensten 
en bedrijven voor eigen 
gebouwen) 

Binnen reguliere 
begroting 
/ 
Binnen reguliere 
capaciteit 

- 
 / 
 - 
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3  De acties 

 

 
 
 
3.1  Lucht 

 
3.1.1  Probleemschets lucht 

Het Besluit luchtkwaliteit 2005 vloeit voort uit Europese regelgeving. In het Besluit 
luchtkwaliteit zijn eisen opgenomen waaraan de luchtkwaliteit in Nederland moet 
voldoen. Vooral in grotere stedelijke gebieden voldoet de luchtkwaliteit niet overal aan de 
normen. Ook in Amsterdam worden de Europese normen voor luchtkwaliteit 
overschreden, met name die van fijn stof en stikstofdioxide. Het Besluit luchtkwaliteit 
verplicht de gemeente om deze knelpunten tijdig te saneren. Hiervoor moet een 
Actieplan Luchtkwaliteit worden opgesteld. Belangrijkste oorzaak van luchtvervuiling in 
Amsterdam is het gemotoriseerd wegverkeer. Maar ook andere verbrandingsprocessen 
in de industrie en de CV-ketels in woningen en kantoren hebben luchtvervuiling tot 
gevolg. 
 
  
3.1.2  Visie en ontwikkelingen lucht 

Visie 
Amsterdam voldoet aan de normen voor luchtkwaliteit, zodat de gezondheid van haar 
bewoners en bezoekers optimaal wordt gediend. Tegelijkertijd wordt vastgehouden aan 
het compacte stad beleid en aan het concentratiebeleid ten aanzien van het hoofdnet 
auto. 
 
Ontwikkelingen 
 
Europees 
Overschrijding van de Europese normen leidt tot beperkingen voor ruimtelijke projecten 
door de wijze waarop in Nederland invulling is gegeven aan de Europese regelgeving. 
Vanuit Den Haag vindt een lobby plaats om de grenswaarden voor stikstofdioxide en fijn 
stof pas later in te laten gaan. 
 
Landelijk 
Op grond van de huidige regelgeving - het Besluit luchtkwaliteit 2005 - moeten 
gemeenten ervoor zorgen dat wordt voldaan aan de (Europese) normen voor 
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luchtkwaliteit. Momenteel wordt gewerkt aan nieuwe regelgeving voor luchtkwaliteit. 
Verwacht wordt dat deze in de loop van 2007 van kracht wordt. Binnen de systematiek 
van de nieuwe regeling staat het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
(NSL) centraal. Dit NSL vormt in feite een balans van enerzijds economische projecten 
met een luchtvervuilend effect en anderzijds maatregelen die de luchtkwaliteit 
verbeteren. Voor het op te stellen NSL is Nederland opgedeeld in een aantal regio’s. 
Diverse decentrale overheden werken op dit moment aan gebiedsgerichte programma’s 
waarin ze aangeven welke maatregelen en welke activiteiten men in een gebied van plan 
is te (onder)nemen. Het NSL bundelt deze gebiedsgerichte programma’s. Het NSL is 
geen vrijblijvend programma. In het NSL worden alleen “harde” maatregelen opgenomen, 
dat wil zeggen, maatregelen waarvan duidelijk is dat die ook daadwerkelijk worden 
uitgevoerd en waarvoor voldoende financiële middelen beschikbaar zijn. 
 
Lokaal 
Om de luchtkwaliteit te verbeteren en uiteindelijk te voldoen aan de wettelijke normen 
heeft Amsterdam het Actieplan Luchtkwaliteit Amsterdam opgesteld. Dit actieplan is op 
24 januari 2006 vastgesteld door het College van B&W en op 1 maart 2006 in de 
gemeenteraad behandeld. Het Actieplan Luchtkwaliteit Amsterdam bevat vijftig concrete 
acties gericht op de aanpak van de knelpunten en de algemene verbetering van de 
luchtkwaliteit in Amsterdam. De ambitie is om door het uitvoeren van de acties binnen de 
gestelde termijnen te voldoen aan de (strenge) eisen voor luchtkwaliteit. Inmiddels heeft 
het College van B&W een fonds Luchtkwaliteit ingesteld waarmee het actieplan deze 
bestuursperiode kan worden uitgevoerd. 
 
Amsterdam participeert in het gebiedsgerichte programma van de NSL-regio 
Noordvleugel (niet te verwarren met het reguliere Noordvleugel-verband). De Provincie 
Noord-Holland is de trekker en coördinator van de NSL-regio Noordvleugel. Afgesproken 
is dat Amsterdam haar gegevens inbrengt via de Stadsregio Amsterdam. Het Actieplan 
Luchtkwaliteit Amsterdam wordt via het Regionaal Actieplan Luchtkwaliteit van de 
Stadsregio Amsterdam en het gebiedsgerichte programma van de NSL-regio 
Noordvleugel opgenomen in het landelijke NSL. 
 
 
3.1.3  Doelstelling en acties lucht 

Doelstelling 
Amsterdam voert het Actieplan Luchtkwaliteit Amsterdam uit en verwacht daarmee in 
2010 aan de Europese normen voor luchtkwaliteit te voldoen. 
 
Acties 
Het uitvoeren van de vijftig acties uit het Actieplan Luchtkwaliteit Amsterdam is gestart in 
2006. Een overzicht van de acties en de voortgang van de uitvoering is na te lezen op 
www.gezondelucht.amsterdam.nl. 
 
Het Actieplan Luchtkwaliteit Amsterdam omvat acties om specifieke knelpunten op te 
lossen en acties om de luchtkwaliteit in het algemeen te verbeteren. De knelpunten zijn 
specifiek benoemde wegvakken waarvan aannemelijk is dat zowel de berekende als de 
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gemeten jaargemiddelde concentratie fijn stof of stikstofdioxide boven de Europese 
normen ligt. Omdat de oorzaak van de slechte luchtkwaliteit vooral ligt bij de emissie van 
het gemotoriseerde wegverkeer zijn de algemene maatregelen gericht op het 
verminderen van de uitstoot van het verkeer in Amsterdam.  
 
Belangrijke uitgangspunten voor de (uitvoering van de) acties zijn:  
 voorbeeldfunctie van concern Amsterdam 
 communicatie naar de burgers 
 samenwerking met bedrijven. 

 
Amsterdam geeft invulling aan de voorbeeldfunctie door het eigen wagenpark zodanig te 
verbeteren dat minder roet en stikstofdioxide wordt uitgestoten, onder andere door het 
plaatsen van roetfilters (actie 15 en 16 uit het Actieplan Luchtkwaliteit Amsterdam). 
Communicatie met de bewoners is essentieel om begrip te kweken voor de uitvoering 
van acties. Dit speelt vooral bij het Verkeersplan Oude Stad (actie 20 uit het Actieplan 
Luchtkwaliteit Amsterdam): een evenwichtige en verantwoorde mix van maatregelen 
verdeeld over alle soorten vervoer waarmee een substantiële bijdrage kan worden 
geleverd aan het oplossen van de knelpunten luchtkwaliteit. Bij deze actie wordt actief de 
samenwerking met belangenorganisaties gezocht. Het Actieplan Goederenvervoer (actie 
22 uit het Actieplan Luchtkwaliteit Amsterdam), waarmee wordt beoogd de emissie van 
het vrachtverkeer terug te dringen in de oude stad binnen de ring, is een voorbeeld van 
intensieve samenwerking met het bedrijfsleven. Ook het aanleggen van stadsverwarming 
in Parkstad (actie 40 uit het Actieplan Luchtkwaliteit Amsterdam) is een actie waarvoor 
initiatief en inzet vanuit het bedrijfsleven noodzakelijk zijn. 
 
 

 
 
Naast het uitvoeren van de acties uit het Actieplan Luchtkwaliteit Amsterdam kunnen ook 
acties die om andere redenen worden uitgevoerd bijdragen aan het verbeteren van de 
luchtkwaliteit. Zo heeft besparing van gasverbruik in de stad een direct positief effect op 
de luchtkwaliteit, doordat de uitstoot van verbrandingsgassen wordt verminderd. Ook het 
aanleggen van groen in de stad kan resulteren in een verbetering van de luchtkwaliteit. 
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3.2  Geluid          

 
3.2.1  Relatie met Actieplan Geluid 

In het kader van de Europese Richtlijn Omgevingslawaai heeft Amsterdam in 2007 de 
verplichting een geluidkaart op te stellen en aan te leveren aan het ministerie van VROM. 
In mei 2008 wordt de geluidkaart gevolgd door een Actieplan Geluid. Tot bronnen van 
omgevingslawaai worden wegverkeer, railverkeer, luchtvaart en bedrijven gerekend. Ook 
moeten vanuit de Europese Richtlijn Omgevingslawaai stille gebieden worden 
beschermd. In het Actieplan Geluid legt de gemeente beleidskeuzes vast en geeft zij 
voor omgevingslawaai plandrempels aan. Tevens worden keuzes gemaakt voor 
maatregelen die de geluidsoverlast zullen beheersen en waar nodig ook verminderen. De 
afronding van het Actieplan Geluid vindt plaats in 2007 en 2008.  
 
De acties op het gebied van omgevingslawaai uit het Milieubeleidsplan Amsterdam 2007-
2010 vormen de kern van het Actieplan Geluid (acties 1, 2, 3, 4, 8 9 en 1316). In het 
milieubeleidsplan zijn daarnaast acties opgenomen om geluidhinder door andere 
bronnen terug te dringen, zoals burenlawaai en bouwlawaai. 
 
 
3.2.2  Probleemschets geluid 

In 2005 heeft de dienst Onderzoek en Statistiek (Geluidshinder in Amsterdam, enquête 
onder de bevolking, juni 2005) onderzoek gedaan naar de geluidsoverlast die 
Amsterdammers ervaren (1007 respondenten). Het onderzoek maakt onderscheid tussen 
het horen van geluid en het daadwerkelijk als overlast ervaren van geluid. Niet iedereen 
die bepaalde geluiden hoort hoeft hier namelijk hinder van te ondervinden. Uit het 
onderzoek blijkt dat één op de vijf Amsterdammers boven de 18 jaar (de 
onderzoeksgroep) veel geluidsoverlast ondervindt. De meeste overlast wordt veroorzaakt 
door het lawaai van wegverkeer (onder andere auto’s, vrachtauto’s en bussen) en het 
lawaai van buren, de twee meest voorkomende geluidsvormen in Amsterdam. Andere 
bronnen van geluidsoverlast zijn onder meer bouwwerkzaamheden, vliegtuigen, trams, 
winkels of bedrijven en treinen. Uit het onderzoek kwam tevens naar voren dat er in 
Amsterdam niet voldoende plekken zijn waar het stil genoeg is. Het beeld dat uit dit 
onderzoek naar voren kwam werd nogmaals bevestigd in gesprekken met 
Amsterdammers over het nieuwe milieubeleid.  
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Evident is dat in een stad als Amsterdam geluid altijd een issue zal blijven. Zonder geluid 
geen stad. Maar horen is één en hinder is twee. Hinder kan in sommige gevallen 
schadelijk zijn voor de gezondheid (verstoring van de nachtrust). En daar schuilt voor 
Amsterdam een probleem, aangezien de stad tienduizenden geluidsgehinderden telt, 
zoals blijkt uit een onderzoek dat TNO heeft uitgevoerd in 2005. In het kader van de 
Milieubalans 2010 zal een zelfde onderzoek worden gedaan naar de geluidsoverlast die 
Amsterdammers ervaren. 
 
 
3.2.3  Visie en ontwikkelingen geluid 

Visie 
Op lange termijn is er nog wel geluidshinder, maar die tast de gezondheid en de 
nachtrust niet aan. 
 

 
Ontwikkelingen  
 
Europees  
In 2002 heeft het Europees Parlement de Europese Richtlijn Omgevingslawaai 
vastgesteld. Deze richtlijn is in 2004 in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd en 
heeft tot doel om de schadelijke gevolgen van omgevingslawaai te bestrijden. Hiertoe 
gelden voor gemeenten binnen agglomeraties de volgende verplichtingen: 
 Het inventariseren van het omgevingslawaai door middel van 

geluidbelastingskaarten; 
 Het opstellen van actieplannen om omgevingslawaai te voorkomen en/of te 

beperken; 
 Het geven van voorlichting aan het publiek over omgevingslawaai. 
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De Europese Richtlijn Omgevingslawaai wordt in Nederland gefaseerd ingevoerd. 
Amsterdam behoort tot een agglomeratie met meer dan 250.000 inwoners waarvoor de 
geluidbelastingskaart voor 30 juni 2007 moet zijn vastgesteld. Het Actieplan Geluid moet 
vervolgens voor 18 mei 2008 zijn vastgesteld. Zowel de geluidkaart als het actieplan 
moeten wettelijk elke vijf jaar geactualiseerd worden. 
 
Landelijk  
Op 1 januari 2007 treedt de aangepaste Wet geluidhinder in werking. Hieronder volgt een 
beknopte opsomming van een aantal veranderingen:  
 Gemeenten krijgen onder de nieuwe wet zelf de bevoegdheid om ontheffingen in het 

kader van de Wet geluidhinder af te geven. Deze ontheffing kan worden verleend als 
de geluidbelasting van een bouwplan hoger is dan 50 dB(A) en de maatregelen om 
de geluidbelasting te verminderen ongewenst of niet doelmatig zijn. In die gevallen 
kan toch gebouwd worden maar moeten de gevels wel voldoende geluid 
tegenhouden en moet een geluidluwe zijde worden gerealiseerd. In het verleden lag 
deze bevoegdheid overwegend bij de provincie.   

 Gemeenten krijgen meer mogelijkheden als het gaat om het toepassen van dove 
gevels. Dit zijn “goed geïsoleerde gevels zonder bewegende delen zoals ramen en 
deuren”. Een dove gevel hoeft niet aan de normen van de Wet geluidhinder getoetst 
te worden. Wel moet de geluidsbelasting in de woning aan alle normen voldoen. De 
nieuwe wet biedt meer toepassingsmogelijkheden.  

 Gemeenten gaan hun industriële geluidszones, waarin de verkregen geluidsrechten 
van bedrijven zijn opgenomen en vastgelegd, zelf beheren. In de oude wet was deze 
verantwoordelijkheid niet duidelijk geregeld. Oude industriële geluidszones kunnen 
gemakkelijker worden opgeheven of aangepast, waardoor er meer mogelijkheden 
voor woningbouw zijn. 

 
Lokaal 
In Amsterdam is het Hoofdnet Auto vastgesteld om via concentratiebeleid richting te 
geven aan de afwikkeling van het autoverkeer (de belangrijkste oorzaak van 
geluidhinder). Dit leidt ertoe dat langs het Hoofdnet Auto relatief hoge geluidbelastingen 
optreden, maar dat het geluid langs de andere wegen en in woonwijken zeer beperkt 
blijft. In vergelijking met een meer diffuus verspreide verkeersafwikkeling zorgt het 
concentratiebeleid ervoor dat minder mensen geluidhinder ondervinden van wegverkeer. 
 
In het Actieplan Luchtkwaliteit Amsterdam zijn verschillende maatregelen opgenomen die 
ook een positief effect op de geluidhinder hebben. Het gaat daarbij om: 
 Herinrichting straten 
 Fietsbeleid 
 Stedelijke distributie (onderdeel Actieplan Goederenvervoer) 
 Maatregelen GVB 
 Brandstofcelbussen op waterstof 
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3.2.4  Doelstellingen en acties geluid 

Algemeen 
 
Doelstelling 
In 2010 is de geluidsoverlast die Amsterdammers ondervinden aanzienlijk 
teruggedrongen, en dan met name het aantal ernstig gehinderden en slaapgestoorden.  
 
Tijdens de uitvoering van het Milieubeleidsplan Amsterdam 2007-2010 worden de 
geluiddoelstellingen zo veel mogelijk kwantitatief uitgewerkt. Voor wegverkeerslawaai 
wordt voor het inschatten van effecten gebruik gemaakt van de geluidkaart. De 
geluidkaart geeft de geluidsbelasting weer in decibellen op basis van een rekenmodel. 
Met behulp van de kaart kan een kwantitatieve schatting worden gemaakt van het aantal 
gehinderden. De afname van het aantal gehinderden als gevolg van het nemen van 
maatregelen kan (grof) worden berekend. In het Actieplan Geluid wordt dit verder 
gekwantificeerd. Voor de overige bronnen van geluidshinder  maakt een inschatting van 
de effecten deel uit van de uit te voeren acties. 
  
Acties 
 

Actie 1 
Jaarlijkse actualisatie digitale geluidkaart 

Resultaat Een jaarlijks geactualiseerde digitale geluidkaart die via Atlas 
Amsterdam en de internetsite van de gemeente beschikbaar 
wordt gesteld. 

Realiseerbaarheid Goed 

Trekker Centrale stad (DMB): opdrachtgever  

Betrokkenen DRO (uitvoerder) DIVV, GVI, DW 

Financiën 2007  apparaatskosten budget Omgevingslawaai (subsidie 
VROM) 
2008-2010 € 60.000 extra financiën (€ 20.000 per jaar)  

Capaciteit DMB binnen reguliere capaciteit  
DIVV en DRO via betaalde opdrachten binnen 
apparaatskosten budget Omgevingslawaai (subsidie VROM) 

Planning 2007  internetversie van de geluidkaart op de website van de 
gemeente 
2008-2010 jaarlijkse update van de geluidkaart op Atlas en 
website 

Toelichting 
De geluidkaart is een wettelijke verplichting die voortvloeit uit de Europese Richtlijn 
Omgevingslawaai. De geluidkaart dient vanuit de Europese regelgeving eens in de vijf 
jaar te worden geactualiseerd. Met de geluidkaart kunnen de uitgevoerde 
beleidsmaatregelen worden doorgerekend op hun effecten. De geluidkaart van 
Amsterdam kent echter een bredere toepassing. Het heeft onder andere een 
signaalfunctie voor eventuele belemmeringen bij ruimtelijke ontwikkelingen. Daarnaast 
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wordt het toegepast bij de controle van de volledigheid van bouwvergunningaanvragen. 
Ook vormt het de basis voor de milieumonitor. Mede vanwege de extra 
toepassingsmogelijkheden wordt de kaart jaarlijks geactualiseerd.  
Het budget Omgevingslawaai, dat door het ministerie van VROM is toegekend voor de 
opstelling van de geluidkaart, wordt door de Dienst Milieu en Bouwtoezicht beheerd. De 
Dienst Milieu en Bouwtoezicht is daarom trekker van de actie. De uitvoering gebeurt door 
de Dienst Ruimtelijke Ordening in overleg met de Dienst Milieu en Bouwtoezicht en de 
overige betrokkenen. 
Nagegaan moet worden wat de meest logische plek is op internet. Vooralsnog wordt 
gedacht aan een plek binnen www.amsterdam.nl.  

 
 

Actie 2 
Actieplan Geluid 
Resultaat Een Actieplan Geluid waarin beleidskeuzen voor te nemen 

maatregelen zijn gemaakt om de geluidsbelasting in 
Amsterdam te beheersen en waar nodig te verminderen. 

Realiseerbaarheid Goed 

Trekker Centrale stad (DMB) 

Betrokkenen DRO, DIVV, GVI, DW, Haven Amsterdam, stadsdelen 

Financiën Apparaatskosten budget Omgevingslawaai (subsidie VROM) 

Capaciteit DMB binnen reguliere capaciteit en inhuur binnen 
apparaatskosten budget Omgevingslawaai (subsidie VROM) 
DIVV en DRO via betaalde opdrachten binnen 
apparaatskosten budget Omgevingslawaai (subsidie VROM) 

Planning 2007  opstellen 
2008 vaststellen  
2008-2010 uitvoeren  

Toelichting 
In het Actieplan Geluid legt de gemeente beleidskeuzes vast, geeft plandrempels aan 
voor omgevingslawaai en beschrijft maatregelen om geluidsbelasting te beheersen en 
waar nodig te verminderen. De belangrijkste eerste stap is een keuze maken van 
maatregelen die Amsterdam de komende jaren gaat nemen. De gekozen maatregelen 
vormen de kern van het wettelijk verplichte plan voor 2008. Het Actieplan Geluid zal 
voldoen aan de wettelijke regeling (Wet geluidhinder) en het Besluit omgevingslawaai. 

 
 
Wegverkeerslawaai 
 
Doelstelling 
Door het toepassen van maatregelen met betrekking tot wegverkeerslawaai werkt de 
gemeente Amsterdam toe naar een afname van het aantal geluidsgehinderden (afname 
met 2700 van 48.700 naar 46.000) en slaapgestoorden in 2010 (afname met 1500 van 
26.500 tot 25.000).  
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Acties 
 

Actie 3 
Toepassen dunne deklagen (stil asfalt) als wegdekverharding 

Resultaat 1.  Een inventarisatie van de wegvakken waarop het 
aanbrengen van een zogenaamde dunne deklaag (stil 
asfalt) mogelijk en zinvol is.  

2.  In het Actieplan Geluid zijn een uitvoeringsprogramma, 
planning en kostenraming opgenomen.  

3.  Het toepassen van dunne deklagen op natuurlijke 
momenten (groot onderhoud). 

4.  Het onderhouden van dunne deklagen 

Realiseerbaarheid Goed voor inventarisatie en opnemen in Actieplan Geluid; 
nog onbekend voor toepassen dunne deklagen  

Trekker Centrale stad (DIVV) 

Betrokkenen Centrale stad (DMB ) 

Financiën 1. Binnen reguliere begroting  
2. Apparaatskosten budget Omgevingslawaai (subsidie 

VROM) 
3. Geen extra kosten 
4. Extra budget noodzakelijk: besluitvorming via Actieplan 

Geluid 

Capaciteit Binnen reguliere capaciteit  

Planning 2007  inventarisatie en planning 
2007  uitvoeringsprogramma en kostenraming extra 

onderhoud 
2008-2010 toepassen dunne deklagen 

Toelichting 
Uit praktische overweging kan op het hoofdwegennet van Amsterdam maar één type stil 
asfalt worden toegepast, namelijk de zogenaamde ‘dunne semi-dichte deklaag’. Bij groot 
onderhoud aan de wegen van het Hoofdnet Auto wordt bekeken of de aanleg van een 
dunne deklaag mogelijk en tevens zinvol is. Bij de afweging voor de toepassing van 
dunne deklagen wordt de kwaliteit betrokken in samenhang met de maximale 
vermindering van de geluidbelasting. Op wegen met veel remmend en optrekkend of 
afslaand verkeer is het risico op beschadigingen namelijk te groot. Ook op wegen waar 
het tramlawaai dominant is voor de geluidhinder, is het toepassen van een dunne 
deklaag minder zinvol.  
 
Nadat de dunne deklaag is aangebracht is goed onderhoud van groot belang, omdat na 
1-2 jaar het geluidsreducerende effect kan verdwijnen. Dit brengt extra kosten met zich 
mee. De kwaliteit van het wegdek kan gecheckt worden bij reguliere controles op straat. 
 
De inventarisatie naar de wegvakken die geschikt zijn voor deze zogenaamde dunne 
deklaag is een belangrijke onderlegger voordat wordt overgegaan tot het toepassen van 
dit type asfalt. Op basis van de inventarisatie wordt een kostenraming opgesteld voor de 
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extra onderhoudskosten. Deze kostenraming vormt vervolgens de basis voor 
besluitvorming over de in te zetten extra financiën voor deze actie. 

 

 
Actie 4 
Sanering geluidhinder woningen op de A-lijst 

Resultaat In de periode 2007-2010 zijn bij 3.2700 woningen van de 
zogenaamde A-lijst maatregelen getroffen die het lawaai 
afkomstig van verkeer in de woningen verminderen. Dat zijn 
500 woningen extra ten opzichte van de huidige verplichting. 

Realiseerbaarheid Afhankelijk van beschikbaar gesteld budgetGoed 

Trekker Centrale stad (DW)  

Betrokkenen DMB 

Financiën ISV2-budget voor 800 woningen per jaar 
€ 1.600.000 extra budget voor de 500 extra woningen  

Capaciteit Binnen reguliere capaciteit  

Planning 2007-2010  saneren van 800 woningen per jaar 
2008-2010 saneren van 2.900 woningen  

Toelichting 
Woningen die in 1986 een geluidbelasting van 65 dB(A) hadden, staan op een 
zogenaamde A-lijst. Door het ministerie van VROM is geld vrijgemaakt om deze 
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woningen te saneren. Door het treffen van maatregelen, zoals geluidsisolerende 
beglazing, speciale naad- en kierdichting en geluiddempende ventilatievoorzieningen, 
wordt het verkeerslawaai in de woning verminderd tot een streefwaarde van ca. 40 
dB(A). Voor de gevelsanering heeft het ministerie een bedrag van € 5.200.000 per jaar 
opgenomen in het ISV2-budget en de prestatieafspraak gemaakt dat jaarlijks 800 
woningen van de A-lijst worden afgevoerd. Dit bedrag is niet formeel bestemd binnen het 
ISV-budget.  
 
De A-lijst van Amsterdam omvat momenteel nog 14.000 woningen. In het huidige tempo 
van 800 woningen per jaar zijn deze woningen in 2024 gesaneerd. Vanwege de grote 
hinder die deze woningen ondervinden wil de gemeente de uitvoering versnellen. 
 
Voor de 800 te saneren woningen is in Amsterdam jaarlijks een budget van circa 
€ 3.400.000 nodig. Ervaringscijfers (periode 1998-2003) laten zien dat de gemiddelde 
saneringskosten € 5.200,- per woning zijn. Een deel van deze kosten wordt gedragen 
door de eigen bijdrage van de eigenaar. De eigen bijdrage is € 120,- per m2 kozijnisolatie 
en € 60,- per m2 dakisolatie. Deze eigen bijdrage is vastgelegd in art. 6D van de 
Beleidsregels Gevelsanering Verkeerslawaai 2004. Jaarlijks wordt de bijdrage aangepast 
aan de Bureau Documentatie Bouwwezen Index. Het saneren van de 500 extra 
woningen kost circa € 1.600.000. 
 
Bij het uitvoeren van de gevelsanering wordt de thermische isolatie van de beglazing 
expliciet als criterium meegenomen. 
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Actie 5 
Handhaving geluidshinder door brommers door politie  

Resultaat Meer prioriteit bij de politie om gericht(er) te handhaven op 
geluidsoverlast door scooters en brommers.  

Realiseerbaarheid Afhankelijk van medewerking politie (en wijkteams) 

Trekker Centrale stad (politie) 

Betrokkenen Bestuursdienst (OOV) 

Planning 2007  projectplan opstellen 
2008  start handhaving 

Toelichting 
Deze actie is toegevoegd naar aanleiding van de werkconferentie Milieubeleidsplan 
Amsterdam 2007-2010. Uit onderzoek van de dienst Onderzoek en Statistiek (2005) blijkt 
dat geluidshinder afkomstig van brommers één van de meest hinderlijke bronnen is. Op 
basis van de Wet geluidhinder kunnen opgevoerde scooters en brommers niet worden 
aangepakt. De politie heeft wel de bevoegdheid om deze voertuigen te keuren op basis 
van hun technische constructie. In het Besluit geluidsproductie bromfietsen en het Besluit 
uitlaatsystemen motorvoertuigen en bromfietsen zijn typekeuringseisen vastgelegd 
(nationale regelgeving naar aanleiding van EU-richtlijn 97/24/EG, Richtlijn van het 
Parlement en de Raad met betrekking tot bepaalde onderdelen en eigenschappen van 
motorvoertuigen met twee of drie wielen).  
 
De politie beschikt over faciliteiten om brommers te keuren en kan bijvoorbeeld 
projectmatig invulling geven aan deze actie. Gestart wordt met het opstellen van een 
projectplan waarin wordt aangegeven hoe de handhaving wordt opgepakt en wanneer dit 
gebeurt. 

 
 
Burenlawaai 
 
Doelstelling 
De hinder die Amsterdammers ondervinden door burenlawaai is verminderd door bij 
renovatie- en stadsvernieuwingsprojecten maatregelen te treffen die de huidige wet- en 
regelgeving bieden. Daarbij werkt de gemeente samen met huiseigenaren en 
(gemeentelijke) partners in de stad. 
 
Acties 
 

Actie 65 
Stedelijke Projectgroep Burenlawaai  

Resultaat Een goed functionerende stedelijke projectgroep burenlawaai 
die samen met betrokken partijen een strategie heeft 
opgesteld om burenlawaai in Amsterdam terug te dringen. 
Deze projectgroep functioneert als platform voor het 
uitwisselen van kennis en ervaring.  
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Realiseerbaarheid Afhankelijk van draagvlak bij betrokkenen 

Trekker Centrale stad (DW)  

Betrokkenen Steunpunt Wonen, stadsdelen, woningcorporaties en 
particuliere eigenaren, DMB 

Financiën Binnen reguliere begroting  

Capaciteit 500 uur  

Planning 2007  samenstellen stedelijke projectgroep burenlawaai  
2008 opstellen strategie  
2009  bestuurlijk vaststellen strategie 

Toelichting 
Het onderzoek van de dienst Onderzoek en Statistiek (2005) wijst uit dat van alle 
Amsterdammers 18% ernstige hinder van burenlawaai ondervindt en 6% door 
burenlawaai wordt gestoord in de slaap. Woningen die vóór 1970 zijn gebouwd scoren 
duidelijk slechter op geluidsisolatie tussen woningen dan de na 1970 gebouwde 
woningen. Stadsvernieuwing, blokrenovatie en woningsplitsing bieden uitstekende 
mogelijkheden om deze problemen op te lossen. Tevens kunnen deze momenten 
worden gebruikt voor woningisolatie ten behoeve van energiegebruik (zie ook actie 1518) 
 
Mogelijke activiteiten die in de op te stellen strategie worden opgenomen zijn: 
 Particuliere huiseigenaren aanschrijven als in hun woningen achterstallig onderhoud 

wordt geconstateerd, waardoor onveilige situaties en/of gevaar voor de gezondheid 
ontstaan. Om willekeur in de stad te voorkomen wordt daarbij aangegeven welke 
kwaliteitseisen worden gehanteerd, alsmede de wijze waarop particuliere eigenaren 
worden aangeschreven. Ook wordt een plan van aanpak gemaakt om inzicht te 
krijgen in de huidige staat van de woningvoorraad in Amsterdam. 

 Bij splitsingvergunningen worden eisen (Bouwbesluit 2003) gesteld aan de aan te 
brengen geluidsisolatie tussen de woningen. Particuliere eigenaren kunnen worden 
gestimuleerd om dit toe te passen. Met een gezamenlijke strategie van stad en 
stadsdelen wordt willekeur voorkomen.  

 
 

Actie 67 
Actief toezicht op kwaliteitseisen geluidsisolatie bij nieuwbouw 

Resultaat De centrale stad ziet actief toe dat bij alle 
nieuwbouwwoningen de kwaliteitseisen zoals vastgelegd in 
het Bouwbesluit 2003 worden toegepast. Indien nodig 
handhaaft de centrale stad. 

Realiseerbaarheid Goed 

Trekker Centrale stad (DMB)  

Betrokkenen Woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars 

Financiën Binnen reguliere begroting  

Capaciteit 600 uur 

Planning 2008-2010 toepassen kwaliteitseisen   
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Toelichting 
De kwaliteitseisen aan woningen en andere gebouwen zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 
2003. Dit is landelijke regelgeving. De centrale stad en de stadsdelen zijn bevoegd gezag 
voor het verlenen van bouwvergunningen, ieder voor de eigen projecten. Het is belangrijk 
dat bij nieuwbouw van woningen de vereiste kwaliteit ook wordt gehaald. Om deze 
kwaliteit te waarborgen is het nodig hierop actief in te zetten en zo nodig te handhaven. 
Dit is ingebed in het zogenaamde adequate handhavingniveau van de afdelingen Bouw- 
en Woningtoezicht.  
Het effect op het totaal aantal gehinderden is matig omdat het probleem vooral bij 
bestaande woningen ligt, met name die zijn gebouwd voor 1970. 

 
 
Bouwlawaai 
 
Doelstelling 
Bewoners hebben merkbaar minder hinder van bouwlawaai bij (grote) bouwprojecten. De 
gemeente heeft hiervoor richtlijnen opgesteld en informeert bewoners hierover. 
 
Acties 
 

Actie 78 
Amsterdamse Richtlijn Bouwlawaai 
Resultaat Een bestuurlijk vastgestelde Amsterdamse Richtlijn 

Bouwlawaai en een uitgevoerde communicatiestrategie om 
burgers beter te informeren. Bij grote bouwprojecten werkt de 
centrale stad met deze richtlijn en deze 
communicatiestrategie.  

Realiseerbaarheid Goed 

Trekker Centrale stad (DMB): voor eigen bouwprojecten 

Betrokkenen - 

Financiën € 25.000 voor opstellen communicatiestrategie 

Capaciteit Binnen reguliere capaciteit  

Planning 2007 opstellen Amsterdamse Richtlijn Bouwlawaai 
2008 opstellen communicatiestrategie 
2008 vaststellen Amsterdamse Richtlijn Bouwlawaai  
2008-2010 uitvoeren communicatiestrategie 
2008-2010 uitvoeren Amsterdamse Richtlijn Bouwlawaai 

Toelichting 
Op basis van de landelijke Circulaire Bouwlawaai heeft de gemeente beperkte 
mogelijkheden om overlast van bouwlawaai te voorkomen of verminderen. Door een 
eigen richtlijn op te stellen kan hier beter recht aan worden gedaan. Bijzondere aandacht 
gaat bij het opstellen van de richtlijn uit naar de mogelijkheden die de bouwer kan 
toepassen, door bijvoorbeeld te gaan werken met stiller materieel. Daarbij wordt in beeld 
gebracht wat de meerkosten van deze maatregelen zijn. Ook de mogelijkheden voor een 
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verbod van radio’s op de bouwplaats wordt daarin meegenomen, 
 
Uit het onderzoek van de dienst Onderzoek en Statistiek (2005) blijkt dat bewoners die 
vooraf geïnformeerd worden aanzienlijk minder overlast van bouwlawaai ondervinden. 
Als de akoestische factoren, zoals bijvoorbeeld het geluidsniveau en het geluidsspectrum 
(bijvoorbeeld een hinderlijke brom) niet verder kunnen worden beperkt, dan kan de 
acceptatie ervan worden verhoogd door een goede communicatie met de burgers. Hinder 
is immers een subjectief begrip. In de richtlijn wordt daarom aandacht besteed aan 
communicatie. 
 
Ook kan de periode waarin de geluidbelasting optreedt worden afgestemd op een 
periode waarin de acceptatie van de omwonenden het grootst is (bijvoorbeeld overdag 
heien en niet ’s nachts). In de richtlijn wordt daarom uitgewerkt wat de mogelijkheden zijn 
om bouwactiviteiten in de avonduren te beperken. 

 
 
Stille gebieden 
 
Doelstelling 
Stille gebieden in Amsterdam worden in de komende jaren behouden en nieuwe stille 
plekke worden in de stad gerealiseerd. 
 
Acties 
 

Actie 89 
Stille gebieden 

Resultaat Een verbetering van bestaande stille gebieden en de 
realisatie van nieuwe stille gebieden. Een inventarisatie geeft 
aan op welke plekken de kwaliteit voldoende is, waar deze 
verbeterd kan worden, op welke wijze deze 
kwaliteitsverbetering kan worden bereikt en waar nieuwe 
stille gebieden kunnen worden toegevoegd.   

Realiseerbaarheid Goed 

Trekker Centrale stad (DMB) 

Betrokkenen DMB, DRO, DIVV, GGD, stadsdelen 

Financiën Inventarisatie: vanuit apparaatskosten budget 
Omgevingslawaai (subsidie VROM)  
PM voor uitvoering eventuele maatregelen: besluitvorming 
via het Actieplan Geluid  

Capaciteit Binnen reguliere capaciteit voor inventarisatie 
PM voor uitvoering: besluitvorming via het Actieplan Geluid 

Planning 2007  inventariseren bestaande en potentiële stille gebieden  
2008  opnemen kwaliteitseisen stille gebieden in Actieplan 

Geluid 
2008-2010 verbeteren kwaliteit bestaande stille gebieden  
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2008-2010 creëren nieuwe stille gebieden 

Toelichting 
In de werkconferentie voor het Milieubeleidsplan Amsterdam 2007-2010 is 
gediscussieerd over het belang van stille plekken. 40% van de Amsterdammers (O&S, 
2005) vindt dat er onvoldoende stille plekken zijn in de stad. En ook in het recente advies 
“Stille gebieden en gezondheid” (juli 2006) van de Gezondheidsraad wordt gewezen op 
de toenemende behoefte aan plekken waar nog rust heerst. Stille, groene gebieden 
kunnen helpen om te herstellen van stress. Bij voorkeur zijn zulke gebieden dicht bij huis 
te vinden. Zo liggen overlast en de mogelijkheid om te herstellen niet te ver uit elkaar. In 
de uitvoering wordt gedefinieerd wat precies wordt verstaan onder stille gebieden. Bij de 
uitvoering van deze actie wordt rekening gehouden met het gewenste gebruik van parken 
(actie 38 en 39). 

 
 
Vliegtuiglawaai 
 
Doelstelling 
De gemeente Amsterdam levert een actieve bijdrage aan het terugdringen van 
vermijdbare geluidshinder door vliegtuiglawaai in de dichtbevolkte gebieden van 
Amsterdam. 
 
Acties 
 

Actie 910 
Continuering deelname aan Commissie Regionaal Overleg Schiphol  

Resultaat Actieve deelname aan de Commissie Regionaal Overleg 
Schiphol (CROS), onder meer het via werkgroepen leveren 
van adviezen over het terugdringen van de geluidsoverlast 
van vliegtuigen.  

Realiseerbaarheid Goed 

Trekker Centrale stad (EZ)  

Betrokkenen DMB, DRO  

Financiën Binnen reguliere begroting  

Capaciteit Binnen reguliere capaciteit  

Planning 2007-2010 deelnemen aan CROS  
2007-2010 adviseren over proefdraaien vliegtuigmotoren  

Toelichting 
De Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol doet verbetervoorstellen om 
vliegtuiglawaai te voorkomen en verminderen. Na het in gebruik nemen van de 
Polderbaan in 2002 heeft een groot deel van de geluidsoverlast door vliegtuigen zich 
verplaatst naar buiten Amsterdam. Het totaal aantal klachten in Amsterdam is gedaald. In 
Buitenveldert is de overlast duidelijk afgenomen. Andere delen van de stad, zoals Osdorp 
en Nieuw Sloten, kregen juist enige overlast door het in gebruik nemen van de 
Polderbaan. Grosso modo is de situatie voor Amsterdam verbetert. 



 

  

Amsterdam duurzaam aan de 

top - Milieubeleidsplan 

Amsterdam 2007-2010 

Eindconcept Commissie 

10 mei 2007 

Pagina 41 van 142142 

Gemeente Amsterdam 
 

 
 

Actie 1011 
Reguleren vestigingsmogelijkheden helihavens 

Resultaat 1. Een inventarisatie van de juridische mogelijkheden om 
helihavens te weren. 

2. Amsterdam dringt bij het Rijk aan op nieuwe regelgeving 
waarmee de gemeente de vestiging van helihavens kan 
tegengaan. 

Realiseerbaarheid 1. Goed 
2. Afhankelijk van bestuurlijk draagvlak 

Trekker Centrale stad (DMB) 

Betrokkenen DRO  

Financiën Binnen reguliere begroting  

Capaciteit Binnen reguliere capaciteit  

Planning 2007 –2008 

Toelichting 
Onderzoek naar de milieueffecten van het vervoer per helikopter heeft  
uitgewezen dat de emissies (CO2 en NOx) van een helikopter ruwweg 3 tot 5 keer hoger 
liggen dan bijvoorbeeld die van een dieselauto.Ten opzichte van de trein zijn deze 
verschillen nog groter. Daarnaast vormen helikopters een belangrijke bron van 
geluidshinder voor een bredere omgeving. In dicht bevolkte gebieden (zoals Amsterdam) 
kan dit tot onwenselijke situaties leiden omdat Amsterdam al veel milieubelaste gebieden 
kent. 
Uit een “quick scan” naar de relevante regelgeving blijkt dat de huidige instrumenten die 
de gemeente ter beschikking staan ontoereikend zijn om helihavens adequaat te kunnen 
reguleren. Met een inventarisatie worden de mogelijkheden en risico’s van het huidige 
juridisch instrumentarium zorgvuldig in kaart gebracht. 
 
Inmiddels is een nieuw wetsvoorstel dat mede betrekking heeft op helihavens aan de 
Tweede Kamer voorgelegd. Amsterdam heeft reeds in een brief aan de staatssecretaris 
van Milieu aangedrongen op de spoedige totstandkoming van nieuwe regelgeving die de 
gemeente in staat stelt om ongewenste ontwikkelingen met betrekking tot helihavens 
tegen te houden. 
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3.3  Klimaat                

 
3.3.1  Probleemschets klimaat 

De ernst van het klimaatprobleem wordt steeds duidelijker. In anderhalve eeuw tijd heeft 
de wereldbevolking door ontbossing en verbranding van olie kolen en gas het natuurlijke 
koolstofgehalte (waaronder CO2) in de atmosfeer met 35 procent doen toenemen. De 
gevolgen van klimaatverandering zijn de afgelopen jaren zichtbaar geworden. 
Seizoencycli van planten en diersoorten veranderen en verspreidingsgebieden 
verschuiven. Beelden van smeltende gletsjers in de Alpen, Andes en Himalaya gaan de 
wereld over. De gemiddelde temperatuur op aarde stijgt (Evaluatienota klimaatbeleid, 
2005). 
 
De prijzen van olie en gas zijn hoog en energie is duur. Bovendien wordt wereldwijd de 
vraag naar energie steeds groter, maar de voorraden olie en gas worden kleiner en 
moeilijker bereikbaar. De beschikbaarheid van fossiele brandstoffen wordt op termijn 
minder zeker. Europa en Amerika hebben zelf te weinig voorraden. Andere landen met 
grote energievoorraden worden een machtsfactor in de wereldpolitiek. De afhankelijkheid 
van onstabiele regio’s maakt ons kwetsbaar. 
 
Uit gesprekken met Amsterdammers over het milieu werd duidelijk dat ook zij zich zorgen 
maken over de ontwikkelingen rond het klimaat.  
 
 
3.3.2  Visie en ontwikkelingen klimaat 

Visie 
Amsterdam heeft een duurzame energiehuishouding: minder gebruik maken van energie 
en meer gebruik maken van duurzame energiebronnen. Hiermee draagt Amsterdam bij 
aan de reductie van CO2-uitstoot en zorgt Amsterdam dat ze ook op lange termijn 
beschikbare, betaalbare en schone energie heeft. 
 
De Trias energetica (besparen, duurzaam opwekken en het op efficiënte wijze gebruiken 
van fossiele bronnen) blijft uitgangspunt. 
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Amsterdam streeft ernaar om in 2015 een klimaat neutrale gemeentelijke organisatie te 
zijn. Dit doet zij door primair in te zetten op energiebesparing en duurzame energie. Het 
kopen van energie credits wordt niet uitgesloten maar kent een lage prioriteit en wordt 
pas als laatste mogelijkheid benut. 
 
 
Ontwikkelingen  
 
Europees - Landelijk 
CO2-uitstoot is een belangrijke oorzaak voor het broeikaseffect. Nederland moet in het 
kader van het Kyoto protocol in de periode 2008-2012 de emissies van broeikasgassen 
ten opzichte van 1990 met 6% reduceren. Nederland werkt via binnenlands beleid en 
buitenlandse maatregelen aan de realisatie hiervan. Uit de Evaluatienota klimaatbeleid 
2005 van het Ministerie van VROM blijkt dat Nederland op koers ligt, mits het 
voorgenomen beleid (onder andere de intensivering van besparingsbeleid) in uitvoering 
komt. Het vervolg na 2012 is afhankelijk van internationale afspraken. 
 
Op 10 januari 2007 heeft de Europese Commissie een ambitieuze strategie 
gepresenteerd voor de aanpak van klimaatbeheersing en energie. Doelstelling daarbij is 
dat de CO2-uitstoot van de EU in 2020 minstens twintig procent minder is dan in 1990. 
De Europese Commissie wil de rijke landen uitdagen om een afname van dertig procent 
te bereiken. Deze strategie is mede ingegeven door de wens minder afhankelijk te zijn 
van energieleveranciers buiten de EU. In de EU-top van maart 2007 wordt de strategie 
besproken. 

Het Ministerie van VROM werkt aan implementatie van de Europese richtlijn Energy 
Performance Building Directive (EPBD). Dit moet leiden tot de invoering van het 
energiecertificaat voor gebouwen. Bij wisseling van eigenaar of gebruiker moet 
inzichtelijk zijn wat de energetische kwaliteit van een gebouw is. Het energiecertificaat 
voor de gebouwen is te vergelijken met het energiecertificaat voor wasmachines of 
koelkasten. De verwachting is dat door marktwerking de voorraad verduurzaamt (relatief 
meer vraag naar energiezuinige woningen dan energetisch slechte woningen). Hoe sterk 
het energiecertificaat zal meewegen op de Amsterdamse woningmarkt, is onzeker.  

Het nationale energiebeleid streeft naar een duurzame energiehuishouding. Dit is een 
energiehuishouding die minder energie verbruikt en zoveel als mogelijk gebruik maakt 
van duurzame energiebronnen. Voor de korte termijn werkt Nederland aan het realiseren 
van de Kyoto doelstelling, het intensiveren van energiebesparing naar 1,5 % per jaar in 
2012 en het realiseren van 10% duurzame energie in 2020.  
Op de lange termijn zet Nederland in op de zogenaamde energietransitie. De Taskforce 
Energietransitie heeft op uitnodiging van het Kabinet in 2006 de landelijke koers naar een 
duurzame energievoorziening uitgezet in een Transitie Actieplan. Via een lange termijn 
koers naar de toekomst worden activiteiten beschreven waarin alle relevante partijen 
(bedrijven, wetenschappers, maatschappelijke groepen en overheid) een rol hebben. 
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Lokaal 
De afgelopen jaren heeft Amsterdam hard gewerkt aan energiebesparing en de 
toepassing van duurzame energie. Aanvankelijk was klimaatverandering de voornaamste 
drijfveer voor deze activiteiten. Later werden ook leveringszekerheid en de stijging van de 
energieprijzen belangrijke argumenten. Zoals bij het thema lucht al is aangegeven heeft 
de besparing van het gasverbruik in de stad bovendien een direct positief effect op de 
luchtkwaliteit, doordat de uitstoot van verbrandingsgassen wordt verminderd. 
 
Een paar opvallende resultaten zijn: 
 Alle 14 stadsdelen hebben een eigen klimaatprogramma vastgesteld en werken 

samen met energiebureau ARC (Amsterdam Reduceert CO2) aan de uitvoering. 
 Er is een gemeentelijk breed standpunt restwarmte vastgesteld door B&W: Daar 

waar mogelijk wordt restwarmte toegepast voor de verwarming van woningen en 
bedrijven. In de vernieuwing van Parkstad wordt een groot deel van de woningen op 
stadsverwarming aangesloten. 

 Kantoren aan de Zuidas worden gekoeld met koude uit de Nieuwe Meer. 
 Het aantal windturbines in Westpoort breidt gestaag uit. Oorspronkelijk was het 

opgestelde vermogen 13 MW. In het najaar van 2006 is dit 22 MW en er wordt 
gebouwd aan turbines waarmee het gezamenlijk vermogen op 37 MW komt. Voor 
nog eens 27 MW zijn de vergunningen [nagenoeg] verstrekt. 

 Stad en stadsdelen kopen gezamenlijk groene elektriciteit in. Eind 2006 maakt 95% 
van de aansluitingen deel uit van het collectieve contract. Deze aansluitingen 
vertegenwoordigen bijna 100% van het afgenomen vermogen.  

 In gemeentelijke gebouwen is veel aandacht voor het energieverbruik. Via het 
internet monitoren 150 gebouwen hun energiegebruik. 

 
Eind 2006 heeft Cisco aan Amsterdam gevraagd zich samen met San Francisco en 
Seoel aan te sluiten bij een door Cisco te ondersteunen kopgroep van Clinton Global 
Initiative steden. Oud President Clinton heeft op 21 september de aanzet hiervoor 
gegeven met de lancering van een baanbrekend programmatisch initiatief met als 
doelstelling wereldwijd de kwaliteit van het menselijk leven te verbeteren. Bij deze 
lancering is Amsterdam genoemd als één van de partners. De samenwerking tussen 
Amsterdam, de andere twee steden en Cisco kent twee sporen: 
 breedband en breedbandtoepassingen 
 emissiereductie / energietransitie. 

 
In dit verband heeft Cisco een long list samengesteld van in te brengen projecten, 
waaronder verkeersmanagement en –beprijzing, het stadswarmte- koudenet, gebouwde 
en te bouwen omgeving en telewerken. 
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3.3.3  Doelstellingen en acties klimaat 

Algemeen 
 
Doelstelling 
In 2025 is de CO2-emissie van de stad Amsterdam veertig procent minder dan in 1990 
 
Acties 
 

Actie 12 
Energievisie Amsterdam 
Resultaat Een energievisie voor de stad Amsterdam waarin de 

definitieve klimaatdoelstelling voor de stad Amsterdam is 
vastgelegd en onderbouwd en waarin de acties zijn 
omschreven die nodig zijn om de klimaatdoelstelling te 
realiseren. 

Realiseerbaarheid Goed 

Trekker Centrale stad (DMB) 

Betrokkenen ECN, gemeentelijke diensten en bedrijven 

Financiën Binnen reguliere begroting 

Capaciteit Binnen reguliere capaciteit 

Planning 2007 Energievisie Amsterdam gereed 

Toelichting 
Amsterdam heeft de ambitie om in 2025 veertig procent minder CO2 uit te stoten dan in 
1990. Deze ambitie is hoger dan die van de Europese Commissie die rijke landen wil 
uitdagen om een afname van dertig procent te bereiken. De doelstelling van veertig 
procent lijkt haalbaar en wordt in de Energievisie Amsterdam nader onderzocht. Als 
resultaat van dit onderzoek wordt in deze energievisie de klimaatdoelstelling nader 
ingevuld en vastgelegd, samen met de acties die nodig zijn om de doelstelling te 
realiseren. 
 
De Energievisie Amsterdam zal een inschatting geven van: 
 het energieverbruik en de CO2-uitstoot van Amsterdam 
 het besparingspotentieel 
 de toekomstige ontwikkelingen en innovaties waarop Amsterdam kan inspelen en 

voorsorteren (kansen). 
 
In de Energievisie Amsterdam zal onder andere worden onderzocht of het mogelijk is de 
CO2-emissie van de grote industriële bronnen in Amsterdam af te vangen en ondergronds 
op te slaan. Grote industriële bronnen in Amsterdam zijn de Hemwegcentrale en het 
Afvalenergiebedrijf. 

 
 

Actie 13 
Participeren in het Clinton Global Initiative 

Resultaat Een verzameling best practices op het gebied van ICT en 
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klimaat met als doel CO2-emissie te reduceren gericht op: 
 verkeer 
 gemeentelijke gebouwen 
 gebouwde omgeving 

Realiseerbaarheid Goed 

Trekker Centrale stad (OGA) 

Betrokkenen Cisco, DIVV (verkeer), DMB (gemeentelijke gebouwen, 
gebouwde omgeving), gemeentelijke diensten en bedrijven 

Financiën PM, afhankelijk van uitwerking 

Capaciteit PM, afhankelijk van uitwerking  

Planning 2007 Valuecase 
2007 Businesscase 
2008 pilot/prototype 
2009 start implementatie 

Toelichting 
Clinton heeft naast o.a. gezondheidszorg en armoede, klimaat als een van onderwerpen  
benoemd die op wereldschaal voortvarend moeten worden aangepakt: Clinton Global 
Initiative. Rondom dit initiatief hebben zich 40 steden verzameld. Cisco heeft aangeboden 
met een kopgroep van drie steden best practices te verzamelen/te ontwikkelen op het 
gebied van ICT en klimaat. Dit zijn de steden Amsterdam, Seoul en San Francisco. Cisco 
steekt er 5 jaar lang 6 fte in en 15 miljoen dollar. In brieven van de directeur van Cisco en 
de burgemeester van Amsterdam wordt de samenwerking bezegeld en daarmee de 
intentie om te investeren in deze samenwerking. De benodigde inzet van de gemeente 
Amsterdam is afhankelijk van de uitwerking. 
 
Op 5 juni 2007 is de officiële aftrap van de samenwerking tussen Amsterdam en Cisco. 
Vooralsnog is het de bedoeling de samenwerking te richten op verkeer, gemeentelijke 
gebouwen en gebouwde omgeving. In alle gevallen gaat het om het inzetten van ICT om 
CO2-emissie te reduceren. Daarbij kan worden gedacht aan verkeersgeleidingssystemen, 
telewerken, smartbuildings en de rol die ICT kan spelen in de energiebesparing bij 
bestaande woningen. Een koppeling met de ideeën van energiebedrijven om 
zogenaamde ‘slimme meters’ te introduceren ligt daarbij voor de hand. In de 
businesscase gemeentelijke gebouwen zal in ieder geval ook de meerwaarde van 
gebouwbeheer op ‘campusniveau’ worden onderzocht. 
 
Deze actie heeft een sterke relatie met actie 14 ‘Amsterdam op weg naar een CO2-
neutrale gemeentelijke organisatie’ en actie 18 ‘Koplopersalliantie: energiebesparing in de 
(bestaande) woningbouw’. 

 
 
Concern Amsterdam 
 
Doelstelling 
Concern Amsterdam vervult een voortrekkersrol en voorbeeldfunctie op het gebied van 
energiebesparing en inzet van duurzame energie. Amsterdam streeft naar een CO2- 
neutrale gemeentelijke organisatie in 2015.  
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Deze doelstelling is conform motie 749 die op 21 december 2006 is aangenomen. De 
uitwerking in acties richt zich, conform genoemde motie, op energiebesparing en het 
toepassen van duurzame energie.  
 
Acties 
 

Actie 11 14  
Amsterdam op weg naar een CO2-neutrale gemeentelijke organisatie  

Resultaat 1. Programmamanager is aangesteld. 
2. Een vastgesteld plan van aanpak dat binnen de 

gemeentelijke organisatie breed gedragen wordt. In dit 
plan van aanpak is onder andere aandacht voor: 
A. Energie in managementcontracten: 

 in alle managementcontracten die het college van 
B&W met directeuren van diensten en bedrijven sluit, 
is een doelstelling opgenomen voor duurzaam 
energiegebruik door de betreffende dienst.  

B. Milieuzorg in de jaarplancyclus.  
C. Samenwerking bij nieuwbouw, renovatie en beheer 

van gemeentelijke gebouwen 
3. Plan van aanpak is uitgevoerd.  

Realiseerbaarheid Afhankelijk van draagvlak bij politiek 

Trekker Centrale stad (bestuursdienst) 

Betrokkenen Gemeentelijke diensten en bedrijven, projectgroep 
gemeentelijke huisvesting, stadsdelen 

Financiën PM (Afhankelijk van uitwerking plan van aanpak) 

Capaciteit 1 fte programmamanager + 
PM (Afhankelijk van uitwerking plan van aanpak) 

Planning 2007 Aanstellen programmamanager  
2007  Opstellen en vaststellen plan van aanpak 
2008-2010 Uitvoering plan van aanpak 

Toelichting 
 
Programmamanagement 
Het Milieubeleidsplan Amsterdam 2007-2010 kent een groot aantal acties gericht op de 
voorbeeldfunctie en voortrekkersrol van Concern Amsterdam. De gemeente wil deze 
voorbeeldfunctie en voortrekkersrol onder andere concretiseren op de gebieden van 
energiebeheer en duurzaam inkopen. De ambitie van de gemeente om in 2015 CO2-
neutraal te zijn maakt een grote inspanning op dit gebied noodzakelijk. Daarom wordt in 
deze actie voorgesteld om een programmamanager aan te stellen die bijvoorbeeld vanuit 
de bestuursdienst op een dienstoverkoepelende wijze te werk kan gaan. Deze 
programmamanager wordt verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van een 
binnen de gemeente gedragen aanpak. Bij de aanpak wordt aandacht besteed aan het 
toepassen van productinnovaties zoals GVB bussen op waterstof. 
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Inhoud en opstelling van het plan van aanpak 
In het plan van aanpak wordt aandacht gevraagd voor: 
A. Energie in managementcontracten.  
Dit kan worden geconcretiseerd door op te nemen dat 
 alle gemeentelijke gebouwen in 2009 een energiecertificaat hebben3; 
 80% van de gemeentelijke gebouwen energiebeheer en -monitoring invoeren ; 
 gemeentelijke gebouwen op natuurlijke momenten investeren in energiebesparing en 

duurzame energie, waarbij alle maatregelen met een terugverdientijd tot 10 jaar 
worden getroffen; 

 het gebruik van gemotoriseerd eigen vervoer door ambtenaren zoveel mogelijk wordt 
beperkt.  

 
B. Milieuzorg in de jaarplancyclus.  
Op basis van ervaringen uit bijvoorbeeld een pilot met een groep enthousiaste 
gemeentelijke diensten en bedrijven kan een kaderstellende nota worden opgesteld 
waarin is uitgewerkt hoe milieuzorg kan worden ingebed in de jaarplancyclus. Na 
vaststelling in B&W van deze nota kan milieuzorg een vast onderdeel worden van de 
jaarplancyclus van de centrale stad. De gegevens die via de jaarplancyclus beschikbaar 
komen kunnen input geven aan actie 2225: Amsterdam duurzaam aan de top.  
Het doel van dit punt is, dat alle gemeentelijke diensten en bedrijven milieuzorg in hun 
organisatie invoeren, deze milieuzorg in een milieumanagementsysteem borgen, 
uiteindelijk resulterend in ISO14001 certificering. 
 
C. Samenwerking bij nieuwbouw, renovatie en beheer van gemeentelijke gebouwen.  
Om de daadwerkelijke realisatie en de voortgang van de voorbeeldfunctie en 
voortrekkersrol zoals hierboven verwoord voor haar eigen gemeentelijke diensten aan te 
sturen kan gedacht worden aan het oprichten van een Servicehuis Gemeentelijke 
Gebouwen, vergelijkbaar met verschillende servicehuizen die al bestaan, bijvoorbeeld op 
het gebied van ICT en Personeel. Dit servicehuis is bedoeld als centrale organisatie die 
nieuwbouw, renovatie en beheer van de gemeentelijke gebouwen van de centrale stad 
aanstuurt. Het Servicehuis Gemeentelijke Gebouwen kan vanuit deze positie zorgen voor 
een concrete invulling van de voorbeeldfunctie zoals deze blijkt uit dit milieubeleidsplan. 
Hierbij is de eigen energieopwekking bij gemeentelijke gebouwen met bijvoorbeeld 
zonnepanelen een punt van aandacht. Ook functioneert het servicehuis als kenniscentrum 
voor diensten, bedrijven en stadsdelen. Om de mogelijke opzet en de voor- en nadelen 
van een nieuw servicehuis in beeld te brengen kan een haalbaarheidsstudie worden 
gedaan. De stadsdelen zullen worden betrokken bij een eventuele opzet van een 
Servicehuis Gemeentelijke Gebouwen. 
 
In deze actie wordt gesproken van een plan van aanpak dat binnen de gemeentelijke 
organisatie breed gedragen is. Bij de opstelling van het plan van aanpak wordt daarom 
input gevraagd en draagvlak gecreëerd op het niveau van het Amsterdams 

                                                      
3  Met de energiecertificaten voor de gebouwen voldoet de gemeente Amsterdam aan de verplichtingen 

vanuit de implementatie van de EU-richtlijn Energy Performance Building Directive zoals die in Nederland 
naar verwachting in 2007 realiteit wordt. Door de energiecertificaten in de gebouwen op een zichtbare plek 
op te hangen geeft de gemeente invulling aan haar voorbeeldfunctie. Ook leveren de energiecertificaten 
veel nuttige informatie voor gerichte energiemaatregelen. 
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topmanagement. Gedacht kan worden aan het agenderen van dit onderwerp op de 
agenda van het Kernteam Beter Presteren of het directeurenoverleg. Het StadsMT dat op 
termijn tot stand komt kan zich in de toekomst over dit onderwerp buigen.  
 
Uitvoering plan van aanpak 
Voor de uitvoering van het plan van aanpak wordt voorgesteld een programmabureau op 
te richten. De programmamanager heeft een coördinerende en sturende rol en houdt 
contact met de verschillende gemeentelijke diensten en bedrijven over de voortgang van 
de diverse uit te voeren projecten en acties. Elke gemeentelijke dienst en bedrijf blijft 
daarbij verantwoordelijk voor z’n eigen aandeel in de uitvoering. De programmamanager 
communiceert over de voortgang met de politiek. Het programmabureau heeft tevens een 
rol als vraagbaak en kenniscentrum en is verantwoordelijk voor het in het vizier houden 
van het uiteindelijke streven: een CO2-neutrale gemeentelijke organisatie in 2015. 

 

 
Actie 1215 
Inkoop 100% groene elektriciteit concern Amsterdam  

Resultaat Concern Amsterdam behoudt de collectieve inkoop van 
stroom op 100% groene stroom die in Nederland is opgewekt. 
Dit is vastgelegd in het raamcontract elektriciteit.  

Realiseerbaarheid Goed 

Trekker Centrale stad (Concern Inkoop, via raamcontract elektriciteit) 

Betrokkenen Gemeentelijke diensten en bedrijven, Bureau ARC (DMB) en 
stadsdelen  

Financiën Binnen reguliere begroting  
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Capaciteit Binnen reguliere capaciteit  

Planning 2009  start voorbereiding herziening raamcontract of 
aanbesteding van energiecontract  

2010  nieuw raamcontract  

Toelichting 
Concern Inkoop heeft voor de periode 2007-2010 een gemeentebreed raamcontract 
afgesloten met het Afval Energie Bedrijf als (interne) leverancier. Het Afval Energie Bedrijf 
garandeert 100% groene stroom.  

 
 

Actie 1316 
Energiebesparing in de openbare verlichting  

Resultaat 1. Een vastgesteld beheerplan waarin is opgenomen dat bij 
vervanging, vernieuwing en uitbreiding van openbare 
verlichting energiebesparing wordt toegepast.  

2. Uitvoering van het beheerplan. 

Realiseerbaarheid Goed  

Trekker 1. Centrale stad (DIVV) 
2. Centrale stad (DIVV): openbare verlichting gehele stad  

Betrokkenen DMB, Nuon 

Financiën Binnen reguliere begroting 

Capaciteit Binnen reguliere capaciteit 

Planning 2007 vaststellen beheerplan openbare verlichting  
2007-2010 uitvoeren beheerplannen  

Toelichting 
In het kader van de doelstelling Concern Amsterdam CO2-neutraal in 2015 en de omslag 
naar het gebruik van duurzame energie is energiebesparing binnen infrastructurele 
voorzieningen zoals openbare verlichting, bewegende bruggen, pompen en gemalen een 
punt van aandacht. DIVV heeft in 2006 het beleidsplan Openbare verlichting afgerond. 
Daarin is de ambitie om energiebesparing te realiseren vastgelegd. Bij de uitvoering van 
het beleidsplan wordt licht onder andere meer gericht ingezet. Hierdoor neemt de 
algemene ‘lichthinder’ in de stad af. De ambitie van het beleidsplan heeft DIVV concreet 
uitgewerkt in het beheerplan voor de centrale stad. Dit beheerplan moet bestuurlijk nog 
worden geaccordeerd. In de Verordening op de stadsdelen is in 2006 opgenomen dat de 
centrale stad (DIVV) ook verantwoordelijk is voor de verzorging van de openbare 
verlichting binnen de stadsdelen. 

 
 

Actie 1417 
Verduurzaming eigen wagenpark  

Resultaat Beperking van brandstofgebruik is een criterium dat standaard 
bij de uitvoering van het Actieplan Luchtkwaliteit Amsterdam 
wordt meegenomen bij de vernieuwing van het wagenpark 
van het GVB, van gemeentelijke diensten en stadsdelen, en 
het vaartuigenpark (de acties 15, 16 en 17 uit het Actieplan 
Luchtkwaliteit Amsterdam).  
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Realiseerbaarheid Afhankelijk van timing van uitvoering Actieplan Luchtkwaliteit 
Amsterdam 

Trekker Centrale stad (Projectbureau Luchtkwaliteit): aansturing en 
coördinatie uitvoeren Actieplan Luchtkwaliteit Amsterdam 
Centrale stad (DMB): actie 15 uit het Actieplan Luchtkwaliteit 
Amsterdam 
Centrale stad (GVB): actie 16 uit het Actieplan Luchtkwaliteit 
Amsterdam 
Centrale stad (Haven Amsterdam): actie 17 uit het Actieplan 
Luchtkwaliteit Amsterdam 

Betrokkenen DMB, stadsdelen, gemeentelijke diensten en bedrijven 

Financiën Investeringen van diensten en bedrijven en het GVB binnen 
de uitvoering van het Actieplan Luchtkwaliteit Amsterdam 

Capaciteit Binnen reguliere capaciteit trekkers 

Planning 2007-2010 criterium meenemen bij uitvoering acties Actieplan 
Luchtkwaliteit Amsterdam  

Toelichting 
Het Projectbureau Luchtkwaliteit werkt reeds aan de verbetering van het wagenpark via 
de vernieuwing van het wagenpark van het GVB, het wagenpark van gemeentelijke 
diensten en stadsdelen en het vaartuigenpark. Bij de uitvoering van deze acties wordt 
vanuit het Actieplan Luchtkwaliteit Amsterdam gestuurd op de reductie van NO2 en fijn 
stof. Tevens wordt daarbij gelet op het brandstofgebruik en daarmee op de CO2-emissie. 
Bij nieuwe personenauto’s worden auto’s gekozen met een A-label of B-label. Dit houdt in 
dat deze auto’s 20% respectievelijk 10 – 20% zuiniger zijn dan de gemiddelde 
personenauto’s. De vervangende bussen moeten voldoen aan de energiezuinige Euro 4 
of Euro 5 norm. Aan B&W wordt voorgelegd om te besluiten om ook na de uitvoering van 
het Actieplan Luchtkwaliteit Amsterdam te kiezen voor een energiezuinig wagenpark. 
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Stedelijke ontwikkeling  
 
Doelstelling 
In 2010 staat het onderwerp (energetische) verbetering van de bestaande bouw bij 
woningbouwcorporaties in Amsterdam op de agenda. De gemeente vervult een 
aanjagende en faciliterende functie: ze draagt haar klimaatambities uit en ondersteunt 
woningbezitters bij projecten waarin een nadere invulling wordt gegeven aan deze 
ambities.  
Bij nieuw te bouwen woningen en kantoren is duurzame energie en duurzame 
koudelevering een vanzelfsprekend punt van aandacht. 
 
Acties 
 

Actie 1518 
Koploperalliantie: energiebesparing in de (bestaande) woningbouw 

Resultaat 1. Een actieve koploperalliantie bestaande uit de koplopers 
(bouwers, ontwikkelaars, woningcorporaties, 
energiebedrijven) op het gebied van woningbouw 
(bestaande bouw en nieuwbouw).  

2. Een bestuurlijk vastgestelde en uitgevoerde Energievisie 
stedelijke ontwikkeling / woningbouw met een bijbehorend 
stappenplan voor de planperiode van het 
Milieubeleidsplan Amsterdam 2007-2010.   

3. Een energieaccountmanager is aangesteld en fungeert als 
secretaris van de koploperalliantie. Tevens is de 
energieaccountmanager aanspreekpunt voor stadsdelen, 
woningbouwcorporaties en andere partijen die energie in 
de bouw willen aanpakken. Deze coördinator zorgt voor 
kennisverspreiding via de beschikbare middelen (digitaal 
energieloket en klimaatjournaal).  

4. Een uitgevoerd plan van aanpak dat leidt tot 
energiebewustzijn en energiebesparing door verschillende 
Amsterdamse bewonersgroepen. 

Realiseerbaarheid 1., 2. en 3. Goed, er zijn enkele enthousiaste koplopers 
4. Goed voor opstellen plan van aanpak en de daaruit 

voortvloeiende acties. De daadwerkelijke energiebesparing 
is afhankelijk van bewonersgedrag 

Trekker Centrale stad (DMB) 

Betrokkenen Nuon, bedrijven, woningcorporaties, stadsdelen, DW, DWI, 
DMO, O+S, energieleveranciers, MCA, ANMEC, wijkcentra en 
bewonersgroepen, Stichting Hart voor Klimaat/Climate 
Partners 

Financiën 1., 2. en 3. Binnen reguliere begroting  
4. € 30.000 (campagne materiaal, externe inhuur) 

Capaciteit 1. start in 2007 binnen reguliere capaciteit, daarna 0,5 fte/jaar 
voor projectleider  
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2. binnen capaciteit koploperalliantie; Nuon levert een 
bijdrage van 240 uur aan de Energievisie stedelijke 
ontwikkeling /woningbouw 

3. 1 fte/jaar energieaccountmanager 
4. 0,3 fte/jaar 

Planning 2007 start koploperalliantie  
2007-2008  ontwikkelen Energievisie stedelijke ontwikkeling / 

woningbouw inclusief stappenplan 
2008 aanstellen energieaccountmanager 
2008  vaststellen Energievisie stedelijke ontwikkeling / 

woningbouw en stappenplan 
2008-2010 uitvoeren stappenplan 
2008   plan van aanpak bewoners 
2008-2010 uitvoeren plan van aanpak bewoners 

Toelichting 
Tijdens de werkconferentie voor het Milieubeleidsplan Amsterdam 2007-2010 is het idee 
geopperd een koploperalliantie te vormen om energiebesparing in bestaande woningen te 
realiseren. Met deze koploperalliantie wil de gemeente een proces op gang brengen dat 
leidt tot een gezamenlijke visie, een stappenplan en samenwerking op weg naar een 
woningvoorraad van goede energetische kwaliteit. De gemeente wil hiermee ook 
aantonen dat vernieuwing in de bestaande bouw mogelijk is. In dit proces heeft de 
gemeente een aanjagersrol en is facilitator. Deze actie kan mogelijk worden gekoppeld 
aan het Clinton Global Initiative. In het kader van deze actie worden ook de particuliere 
woningeigenaren benaderd om hen te interesseren voor woningisolatie. Gedacht wordt 
aan een kant en klaar pakket: uitvoeringsplan, financiering en uitvoering. 
 
De Energievisie stedelijke ontwikkeling / woningbouw heeft betrekking op de hele stad, 
bestaande bouw en nieuwbouw,  en geeft antwoord op de vraag welke energie-
infrastructuur in welke situatie het meest wenselijk is. Het gebruik van stadsverwarming 
staat daarbij voorop: gebruik van restwarmte als duurzaam alternatief voor het gebruik 
van fossiele brandstoffen. Ook het duurzaam opwekken en opslaan van energie komt als 
alternatief aan de orde in deze energievisie. 
 
In 2007 start deze actie ‘low profile’ binnen de beschikbare middelen. Gezocht wordt naar 
aanvullende middelen om ook in 2007 meer vaart te kunnen maken. Daarbij wordt 
bijvoorbeeld gedacht aan het inzetten van een trainee. 
Nuon heeft aangegeven mee te willen werken aan de Energievisie stedelijke ontwikkeling 
/ woningbouw. De verschillende businessunits van Nuon willen elk een bijdrage van 40 
uur leveren. Het betreft Dynamicom, Nuon Warmte, Ebatech, Nuon ES Legal, Nuon Retail 
en Continuon Netbeheer.  
 
De energieaccountmanager is dagelijks aan de slag met het onderwerp en is als 
secretaris intensief betrokken bij de koploperalliantie. Stadsdelen kunnen gebruik maken 
van de koploperalliantie en de energieaccountmanager als zij plannen ontwikkelen of als 
in hun stadsdeel wordt gebouwd of gerenoveerd. 
  
Kwaliteitseisen voor nieuwbouwwoningen zijn nationaal vastgelegd in het Bouwbesluit 
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2003. In de omslag naar een duurzame energiehuishouding zet Amsterdam in op 
grootschalige duurzame energieopwekking en -levering in de vorm van stadsverwarming 
en stadskoeling (actie 1619). De koploperalliantie zal waar mogelijk en wenselijk een 
bijdrage leveren aan die actie. Bij de uitvoering van deze actie wordt ook nagedacht over 
pilots duurzaam bouwen. 
 
Woningbouw is in Amsterdam verantwoordelijk voor ca. 30% van de CO2-uitstoot (cijfers 
1998). Tegelijkertijd zien de inwoners van Amsterdam hun energiekosten stijgen. Een 
ontwikkeling waar inwoners zich zorgen om maken, zo bleek uit gesprekken met 
Amsterdammers. Bekeken wordt in hoeverre door het creëren van energiebewustzijn een 
vermindering van de CO2-uitstoot kan worden bereikt samen met een kostenverlaging 
voor de bewoners. Het plan van aanpak is gebaseerd op een inventarisatie naar 
bestaande contacten tussen de gemeente en bewonersorganisaties (bv. via 
bewonersdoelgroepen, vereniging eigen huis en buurtverenigingen) en bij welke 
initiatieven bewoners kunnen worden betrokken (bv. spaarlampenactie). Het Amsterdams 
Steunpunt Wonen wordt betrokken bij de actie in haar bewonersondersteunende rol. 
 
Een communicatiecampagne maakt onderdeel uit van de aanpak. Daarbij wordt gebruik 
gemaakt van bestaande mogelijkheden zoals de website www.energielastenverlager.nl 
met gratis adviezen. In de communicatie naar bewoners zal ook worden meegenomen dat 
de provincie subsidie geeft op de aanschaf van zonneboilers of zonnepanelen. Ook wordt 
de ervaring van het Amsterdams NME Centrum met milieueducatie benut. 
 
Een aantrekkelijk idee om het bewustzijn te verhogen is een Amsterdamse deelname aan 
de landelijke energiesurvival. De Dienst Milieu en Bouwtoezicht zet haar netwerk in zodat 
jongeren kunnen deelnemen aan de actie die ook op televisie te volgen zal zijn.  

 
 

Actie 1619 
Stadsverwarming en stadskoeling  

Resultaat Een (meer) duurzame Amsterdamse energiehuishouding door 
het bereiken van de volgende resultaten: 
1. Een door het college van B&W vastgestelde visie over  

Warmtenet Amsterdam. 
2. Een B&W-besluit over het uitbreiden van stadsverwarming 

naar Noord, Overamstel en Zeeburg. In een later stadium 
uitbreiding naar volgende projecten. 

3. Te hanteren randvoorwaarden voor duurzame stads-
verwarming en koudelevering (geen plassen dempen etc.) 

4. Een koude-warmte kaart die visueel de visie van 
Amsterdam op de koude-warmte systemen in de stad 
weergeeft.  

5. Een afgerond onderzoek waarin de gemeente en 
ontwikkelaars op Teleport kijken naar hoe 
stadsverwarming (warmtevraag) en koudelevering zo 
duurzaam mogelijk gerealiseerd kunnen worden. Teleport 
kan hiermee de derde (naast Zuidas en Zuidloostlob) 
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duurzame kantorenlocatie in Amsterdam worden.  
6. Een opgericht warmtebedrijf waarin de gemeente 

participeert. 

Realiseerbaarheid Goed 

Trekker Centrale stad (OGA) 

Betrokkenen AEB, Nuon, DMB, stadsdelen 

Financiën 1., 2. en 6.: in 2007 beschikt het OGA (warmtelevering) over 
een budget van € 250.000 vanuit de middelen voor het 
Actieplan Luchtkwaliteit Amsterdam 
3, 4. en 5. : € 750.000 (€ 250.000 per jaar) 

Capaciteit 1., 2. en 6. budget uit Actieplan Luchtkwaliteit Amsterdam  
3., 4., en 5.: vanaf 2008 2 fte/jaar  

Planning 2007  opstellen en vaststellen visie Warmtenet 
2007 besluit over uitbreiding stadsverwarming naar Noord, 

Overamstel en Zeeburg 
2007  onderzoek naar duurzame realisering stadsverwarming 

en koudelevering 
2007  opstellen en vaststellen randvoorwaarden duurzame 

stadsverwarming en koudelevering 
2008  realiseren kaart koude-warmtesystemen 
2008  oprichten warmtebedrijf 
2009-2010 onderzoek naar Teleport als derde duurzame 

kantorenlocatie  

Toelichting 
Het Ontwikkelingsbedrijf Amsterdam vervult een voortrekkersrol op het gebied van 
grootschalige duurzame energieopwekking en -levering. De ervaringen van onder andere 
het aanleggen van stadsverwarming in Parkstad zijn aanleiding om ook elders in de stad 
grootschalige duurzame energieopwekking en -levering toe te gaan passen. De kosten 
voor bewoners en ontwikkelaars is daarbij een aandachtspunt. Nuon heeft aangegeven 
actief mee te willen denken over het intensiveren van stadsverwarming en stadskoeling. 
Ook kan deze actie mogelijk worden gekoppeld aan het Clinton Global Initiative. De visie 
over het Warmtenet Amsterdam sluit aan op de Energievisie stedelijke ontwikkeling / 
woningbouw uit actie 18. 

 
 
Bedrijven 
 
Doelstelling 
Bedrijven zijn zich bewuster van hun energieverbruik en zijn aan de slag met 
energiebesparing op een niveau dat bij hun bedrijfsvoering past. De komende vier jaar 
zet Amsterdam daarbij specifiek in op het bereiken van kleine ondernemers. Daarnaast 
handhaaft de Dienst Milieu en Bouwtoezicht de Wet milieubeheer en de verplichtingen 
die daar voor bedrijven uit voortvloeien. 
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Acties 
 

Actie 1720 
Bedrijven en de Wet milieubeheer  
Resultaat Uitgewerkte handhavingstrategie voor kleine en grote 

bedrijven.  

Realiseerbaarheid Goed 

Trekker Centrale stad (DMB) 

Betrokkenen Provincie Noord-Holland, regionale milieudiensten  

Financiën Reguliere begroting 

Capaciteit Reguliere capaciteit 

Planning 2007  opstellen handhavingstrategie  

Toelichting  
Bedrijven zijn verantwoordelijk voor zo’n 45% van CO2-uitstoot in Amsterdam (cijfers 
1998). Daarom vindt Amsterdam het belangrijk om hen tot besparing aan te zetten. 
In de loop van 2007 wordt naar verwachting de Wet milieubeheer aangepast met nieuwe 
algemene maatregelen voor bedrijven. Dit biedt nieuwe mogelijkheden om kleine en 
grote bedrijven aan te zetten tot het nemen van rendabele maatregelen (terugverdientijd 
van vijf jaar of minder). Op basis van deze instrumenten ontwikkelt Amsterdam een 
handhavingstrategie voor het uitvoeren van controles.  
 
De centrale stad en de stadsdelen zijn bevoegd gezag op grond van de Wet 
milieubeheer. De uitvoering van deze wettelijke taken gebeurt door de Dienst Milieu en 
Bouwtoezicht in opdracht van de centrale stad en de stadsdelen. De 
handhavingsstrategie is bedoeld als ondersteuning voor de stadsdelen bij de prioritering 
van de wettelijke taken. 

 
 

Actie 1821 
Energiebewustzijn en besparing door kleine ondernemers  

Resultaat Een opgestelde en uitgevoerde communicatiestrategie 
waardoor kleine ondernemers zich bewuster zijn van hun 
energieverbruik met de bijbehorende kosten en 
energiebesparing is bereikt. 

Realiseerbaarheid Goed voor opstellen communicatiestrategie. Uitvoering 
afhankelijk van draagvlak bij externe partijen. 

Trekker Centrale stad (DMB): opstellen communicatiestrategie en 
coördineren uitvoering 
Externe partijen: uitvoeren communicatiestrategie 

Betrokkenen EZ, ondernemersverenigingen, MKB Amsterdam, Kamer van 
Koophandel, Nuon 

Financiën € 30.000 (campagne materiaal, externe inhuur) 

Capaciteit 0,1 fte/jaar 

Planning 2008  opstellen communicatiestrategie 
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2008-2010 uitvoeren communicatiestrategie 

Toelichting  
Energiekosten stijgen en dat kan een prikkel zijn voor ondernemers om met 
energiebesparing aan de slag te gaan. De gemeente wil hen daarbij ondersteunen en 
stimuleren.  
 
In samenwerking met de genoemde betrokken partijen maakt de centrale stad een 
communicatiestrategie om energiebewustzijn en -besparing te realiseren. Samenwerking 
met betrokkenen is belangrijk om onder andere de behoeften en drijfveren van de 
verschillende doelgroepen te achterhalen. In de strategie worden knelpunten en 
ervaringen gesignaleerd en oplossingen gezocht. Voor de uitvoering van de 
communicatiestrategie lijken bedrijfsverenigingen de meest geschikte partij. Daar waar 
mogelijk wordt gebruik gemaakt van initiatieven in de stad, zoals de tentoonstelling 
Opgewekt.nu op het NDSM terrein in Amsterdam-Noord. Wellicht kunnen straatmanagers, 
ondernemershuizen en het energiebedrijf hierbij ook een rol vervullen. De centrale stad 
coördineert de uitvoering.  

 

Actie 1922 
Energie op Amsterdam.nl  

Resultaat Informatie is voorhanden waardoor via het ondernemersloket 
op www.amsterdam.nl direct antwoord kan worden gegeven 
op vragen van ondernemers over energiebesparing en 
duurzame energie.  

Realiseerbaarheid Goed  

Trekker Centrale stad (DMB) 

Betrokkenen EZ, stadsdelen 

Financiën Binnen reguliere begroting 

Capaciteit Binnen reguliere capaciteit  

Planning 2007  inventariseren van de meest voorkomende vragen en 
deze samen met de antwoorden op het digitaal loket 
plaatsen en aan Antwoord doorgeven 

2008-2010 jaarlijkse update 

Toelichting  
Het ondernemersloket is een onderdeel van de website van de gemeente Amsterdam: 
‘Regel het snel via Amsterdam.nl’. Om ondernemers zo goed mogelijk te informeren over 
energiebesparing en duurzame energie is in 2006 gestart met het opnemen van 
energieonderwerpen op het ondernemersloket. In de periode 2007-2010 wordt deze 
informatie verder uitgebreid. De gemeente stelt zich richting ondernemers ook 
dienstverlenend op door via Antwoord zo veel mogelijk vragen direct te kunnen 
beantwoorden. 

 
 
Bewoners 
 
Doelstelling 
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De gemeente stelt zich ten doel om in de komende jaren het energiebewustzijn van de 
inwoners van Amsterdam te vergroten. De gemeente doet dit door aan bewoners te laten 
zien welke kansen energiebesparing en verduurzaming bieden (denk aan 
kostenvoordeel, comfortverhoging en de bijdrage aan het milieu) en aan te geven hoe 
deze kansen benut kunnen worden. 
 
Acties 
 

Actie 20 23  
Energie- en kostenbesparing, specifiek bij lage inkomensgroepen  

Resultaat 3000 Amsterdamse huishoudens met een laag inkomen 
(maximaal jaarinkomen van € 18.000) zijn bezocht waarbij 
bewustwording is gecreëerd over energieverbruik en 
energiekosten.  

Realiseerbaarheid Afhankelijk van toekenning benodigde financiën 

Trekker Centrale stad (DMB) 

Betrokkenen DWI, UWV, stadsdelen, ASW 

Financiën € 250.000 

Capaciteit Binnen reguliere capaciteit 

Planning 2008-2010 benaderen van 1000 gezinnen per jaar 

Toelichting  
Deze actie is samen met het Amsterdams Steunpunt Wonen opgesteld. Het steunpunt 
wordt ook betrokken bij de uitvoering. 
 
In samenwerking met de stadsdelen (stadsdelen leveren een financiële bijdrage) worden 
studenten opgeleid om bij mensen thuis advies te geven over energiegebruik. Daarbij 
wordt aandacht besteed aan  en spaarlampen, een waterbesparende douchekop en 
isolatie achter de radiatoren. De bedoeling is om een energiebox met onder andere 
spaarlampen af te leveren. Bij deze doelgroep is een energiebesparing van 5 tot 10% te 
realiseren die direct voelbaar is in de portemonnee van de huishoudens. Nagegaan wordt 
of als spaarlampen de nieuwe LED lampen (Pharox) kunnen worden geleverd. Deze 
lampen kosten ongeveer € 30,-, maar gebruiken slechts 10% van de energie van een 
gewone gloeilamp en hebben een extreem lange levensduur van 50.000 uur.   
 
Nagegaan wordt of bij deze actie bestaande e-teams en scholieren zijn in te zetten die 
ondersteuning kunnen verlenen bij de advisering en bijvoorbeeld het indraaien van de 
spaarlampen. Mogelijk kan dit in de vorm van stageplaatsen. 
Wellicht kan deze actie worden verbreed naar een G4-project.  

 
 
Monitoring 
 
Doelstelling 
De gemeente heeft inzicht in de ontwikkeling van het energieverbruik in Amsterdam. 
 
Acties 
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Actie 2124 
Voorstel landelijke monitoring energieverbruik 

Resultaat  Een voorstel aan de Ministeries van EZ en VROM om 
landelijke monitoring van energieverbruik te 
bewerkstelligen.  

 Een eenvoudige methodiek is ontwikkeld om inzicht te 
geven in de energiebesparing en CO2-reductie van 
Amsterdamse projecten met voldoende omvang. 

Realiseerbaarheid Goed 

Trekker Centrale stad (DMB) 

Betrokkenen G4-gemeenten, CBS  

Financiën Binnen reguliere begroting 

Capaciteit Binnen reguliere capaciteit 

Planning 2007 voorstel aan Ministeries van VROM en EZ 
2008  ontwikkelen methodiek 

Toelichting 
Door liberalisering van de energiemarkt beschikt Amsterdam niet over cijfers van het 
energieverbruik in de gemeente. Energiebedrijven geven die cijfers in verband met hun 
concurrentiepositie niet vrij. Hierdoor heeft de stad geen inzicht in de ontwikkeling van het 
energieverbruik. Ook andere gemeenten kampen met dit probleem. Amsterdam overlegt 
daarom over een voorstel met de G4-gemeenten en doet haar voorstel bij voorkeur ook 
namens Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Daarnaast gaat Amsterdam in gesprek met 
energiebedrijven om na te gaan welke mogelijkheden er zijn om inzicht te krijgen in de 
energiecijfers van Amsterdam. 
 
Amsterdam wil daarnaast ook inzichtelijk gaan maken hoeveel energiebesparing of CO2-
reductie projecten met voldoende omvang opleveren. Daarvoor zal een methodiek 
ontwikkeld worden. 
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3.4  Duurzaam consumeren en produceren    

 
3.4.1  Probleemschets duurzaam consumeren en produceren 

Duurzaam consumeren en produceren houdt een ontwikkeling in waarbij de huidige 
wereldbevolking in haar behoeften voorziet zonder de komende generaties te beperken 
om in hun behoeften te voorzien. Het gaat over de balans tussen people, planet en profit: 
het welbevinden van mensen, de zorg voor het milieu en economische voordelen. De 
wijze waarop wordt geconsumeerd en geproduceerd is van grote invloed op het milieu. 
Consumenten en ondernemers zijn zich daar niet altijd van bewust, waardoor ook voor 
de hand liggende maatregelen niet altijd worden genomen. 
 
Ook de gemeente Amsterdam heeft een belangrijke taak als het gaat om duurzaam 
consumeren en produceren. Gemeentelijke diensten, bedrijven en stadsdelen kunnen op 
dit gebied veel invloed uitoefenen, maar doen dat nog niet vanzelfsprekend. De 
voorbeeldrol van de gemeente, denk aan de gemeente als inkoper en opdrachtgever, is 
daarbij belangrijk om met recht van spreken inwoners en ondernemers te verleiden en te 
stimuleren om ook duurzaam te consumeren en te produceren.  
 
Amsterdam Topstad is één van de pijlers van het collegebeleid 2006-2010 en is 
bepalend voor hoe Amsterdam zich in Europa wil positioneren. Het programma is gericht 
op het beter gebruik maken van de concentratie van kennis en creativiteit in Amsterdam. 
Het is een uitdaging om de huidige agenda van Amsterdam Topstad door te trekken naar 
duurzaamheid: Amsterdam duurzaam aan de top. Duurzaamheid en een zorgvuldige 
omgang met natuurlijke hulpbronnen zoals ruimte en energie zal, zeker bij hoge prijzen 
voor energie en grondstoffen, een thema zijn waarop Amsterdam zich kan 
onderscheiden. Deze profilering als stad met een duurzame toppositie kan het 
vestigingsklimaat voor bedrijven verbeteren met als resultaat meer werkgelegenheid en 
welvaart. 
 
 
3.4.2  Visie en ontwikkelingen duurzaam consumeren en produceren 

Visie 
Amsterdamse consumenten en ondernemers zijn doordrongen van de eigen invloed op 
het milieu en handelen daar ook naar. Stadsdelen en gemeentelijke diensten vervullen 
daarbij een voorbeeldfunctie en op sommige terreinen (o.a. duurzaam inkopen) een 
voortrekkersrol door actief op die terreinen naar buiten treden en te faciliteren.  
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Ontwikkelingen  
 
Europees  
De Europese Unie heeft als beleid om milieu te integreren in de verschillende 
beleidstakken. Het Verdrag van Amsterdam voorziet in dit integratiebeginsel. Het 
einddoel is een duurzame ontwikkeling tot stand te brengen: te waarborgen dat de 
huidige groei de groeimogelijkheden voor toekomstige generaties niet in het gedrang 
brengt.  
 
In Göteborg (juni 2001) heeft de Europese Raad een strategie voor duurzame 
ontwikkeling van de Europese Unie aangenomen en daarmee een milieupijler 
toegevoegd aan de strategie van Lissabon. De hoofddoelstelling van de strategie van 
Lissabon is om van de Unie in 2010 de meest concurrerende kenniseconomie van de 
wereld te maken. In december 2001 heeft de Europese Raad milieuindicatoren 
vastgesteld die worden gebruikt voor de evaluatie van de strategie voor duurzame 
ontwikkeling. In de jaren daarna heeft de Europese Unie herhaaldelijk aangegeven dat 
de strategie voor duurzame ontwikkeling één van de prioriteiten blijft. 
 
Vanuit de eigen strategie voor duurzame ontwikkeling heeft de Europese Unie de 
wereldtop over duurzame ontwikkeling in Johannesburg in 2002 van harte ondersteund 
en aangegeven dat de Unie voornemens is de doelstellingen te bereiken of zelfs te 
overschrijden. Doelstellingen van de wereldtop in Johannesburg waren onder andere: 
 een begin maken met de uitvoering van nationale strategieën voor duurzame 

ontwikkeling; 
 een groter aandeel duurzame energie; 
 een tienjarenkader uitwerken voor duurzame productie- en consumptiepatronen; 
 alles in het werk stellen om het protocol van Kyoto na te leven. 

 
Landelijk  
In 2005 heeft het Kabinet besloten om uiterlijk in 2010 bij 100% van de rijksaankopen en 
rijksinvesteringen duurzaamheid als zwaarwegend criterium mee te laten wegen. Het rijk 
ontwikkeld in 2007 hanteerbare criteria voor zo’n 50 inkooppakketten. Duurzaam inkopen 
is onderdeel van het programma Duurzame Bedrijfsvoering Overheden. 
Het rijk, de Unie van Waterschappen, het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten hebben op 2 maart 2006 besloten om duurzaamheid als vast 
onderdeel mee te nemen bij de inkoop, zodat in 2010 50% van het inkoopvolume (in €) 
van elke overheidsorganisatie duurzaam is. In vervolg hierop is in december 2006 door 
dezelfde partijen in het kader van het programma Duurzame Bedrijfsvoering Overheden 
afgesproken dat in 2010 de eigen catering zoveel mogelijk duurzaam is. Dit betekent 
minimaal 40% biologische producten, afbreekbare eenmalige verpakkingen en liefst 
producten die rekening houden met eerlijke handel. In het programma Duurzame 
Bedrijfsvoering Overheden is ook ruimte ingericht voor het “stimuleren van 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij bedrijven”4. 

                                                      
4  Er zijn hiervoor diverse namen in omloop: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), 

maatschappelijk betrokken ondernemen, duurzaam ondernemen (DO) enz. In grote lijnen gaat het om 



 

  

Amsterdam duurzaam aan de 

top - Milieubeleidsplan 

Amsterdam 2007-2010 

Eindconcept Commissie 

10 mei 2007 

Pagina 62 van 142142 

Gemeente Amsterdam 
 

Lokaal 
De uitwerking van het Programakkoord heeft geleid tot Amsterdam Topstad, de 
economische agenda van het college. Geheel in lijn met de Europese ontwikkelingen 
waar aan de economische strategie van Lissabon een strategie voor duurzame 
ontwikkeling is toegevoegd, wil ook Amsterdam een duurzame pijler toevoegen aan het 
beleid: Amsterdam duurzaam aan de top. Amsterdam heeft daarbij de ambitie om op 
internationaal niveau bij voorbeeldsteden (als bijvoorbeeld Chicago en Melbourne) op het 
gebied van duurzaamheid te horen. Dit doet zij door eigen duurzaamheidsverslagen te 
maken en een actieve bijdrage te leveren aan Eurocities environment Forum. Eurocities 
is een netwerk van circa 130 grote Europese steden die gezamenlijk werken aan een 
visie gericht op een duurzame samenleving waarin een goede leefkwaliteit voor burgers 
centraal staat. Werkgroepen richten zich onder andere op vraagstukken en oplossingen 
rond de thema's klimaat, afval en luchtkwaliteit.  
 
Bij het werken aan een vervolg op het Duurzaamheidsverslag 2005 neemt Amsterdam 
een voorbeeld aan de (Amsterdamse) bedrijven die op dit vlak toonaangevend en 
trendsettend zijn. Een rol hierbij is weggelegd voor de Amsterdamse Innovatie Motor 
(AIM). Die richt zich op projecten in Amsterdam en de regio, gerelateerd aan de thema’s 
ICT, Nieuwe Media, Creatieve Industrie, Life Sciences en Duurzaamheid. De AIM 
ondersteunt deze projecten en zorgt onder meer voor cofinanciering van Rijk, 
kennisinstellingen en bedrijfsleven. Daarnaast stimuleert de AIM dat de contacten tussen 
kennisinstellingen en ondernemingen worden geïntensiveerd, waardoor nieuwe hightech 
bedrijven van de grond kunnen komen.Verder is de AIM de drijvende kracht achter het 
‘Duurzaamheidscluster’ dat op de Noordelijke IJ-oever in samenwerking met Shell vorm 
krijgt. Samen met de andere deelnemende partners zal Amsterdam zorgen voor 
continuïteit van de AIM in de opstartfase tot en met 2008. 
 
Duurzaam inkopen is een van de uitgangspunten in de nota Inkopen en Aanbesteden 
van de gemeente Amsterdam. Deze nota is in 2005 vastgesteld door B&W en door de 
afzonderlijke stadsdelen. In 2007 wordt deze nota geactualiseerd vanwege nieuwe 
Europese aanbestedingsregels. Ook wordt in 2007 de Materiaalvoorkeurslijst openbare 
ruimte geactualiseerd. Stadsdelen zijn hiervoor opdrachtgever. In deze lijsten staan 
materialen geordend op hun milieubelasting. De geactualiseerde lijst zal gaan heten: 
Rekenmethode milieubelasting materiaalgebruik openbare ruimte. 
 
In 2006 is het initiatief Proeftuin Amsterdam 2008 (voorlopige aanduiding) gelanceerd 
gericht op: een duurzame ontwikkeling van een goed en gezond voedselsysteem. Het 
programma Proeftuin Amsterdam 2008 heeft als uitgangspunt dat allerlei instanties en 
bedrijven die bij het voedselsysteem zijn betrokken activiteiten uitvoeren gericht op een 
groter gebruik van duurzame streekproducten. Amsterdammers worden zo ook meer 
betrokken worden bij het platteland in de directe en wijdere omgevingen en het agro-
toerisme kan in de regio bevorderd worden. Organisaties en individuen kunnen veel doen 
om van Amsterdam een duurzame wereldstad te maken waar het ook culinair goed 
toeven is. De gemeente Amsterdam ondersteunt dit initiatief ‘van onderop’ en betrekt het 

                                                                                                                                                 
hetzelfde: bedrijven betrekken milieu, mens en omgeving op evenwichtige wijze bij hun economische 
beslissingen. 



 

  

Amsterdam duurzaam aan de 

top - Milieubeleidsplan 

Amsterdam 2007-2010 

Eindconcept Commissie 

10 mei 2007 

Pagina 63 van 142142 

Gemeente Amsterdam 
 

bij de uitwerking van de acties 2225, 25 28 en 2730: Amsterdam duurzaam aan de top, 
40% biologische catering en duurzaam toerisme. 
  
3.4.3  Doelstellingen en acties duurzaam consumeren en produceren 

Amsterdam duurzaam aan de top 
 
Doelstelling 
In 2010 heeft Amsterdam ook op duurzaamheid een toppositie op gebieden als wonen, 
werken, toerisme en evenementen. Hierbij werkt de gemeente samen met ambitieuze 
partners. 
 
Acties 
 

Actie 2225 
Amsterdam duurzaam aan de top 

Resultaat Amsterdam duurzaam aan de top is vertaald in indicatoren.  
Duurzame ontwikkeling en duurzaam ondernemen zijn in 
2010 structureel onderdeel van Amsterdam. De gemeente 
Amsterdam geeft hier mede vorm aan en draagt dit nationaal 
en internationaal uit door middel van het tweejaarlijkse 
duurzaamheidsverslag en actieprogramma. 

Realiseerbaarheid Uitvoering is afhankelijk van de prioriteit die hieraan gegeven 
wordt binnen de gemeente en van de medewerking door de 
beoogde partners. 

Trekker Centrale stad (bestuursdienst): opdrachtgever 

Betrokkenen DMB (opdrachtnemer), gemeentelijke diensten en bedrijven 
stadsdelen, bedrijven,  burgers, kennisoever duurzaamheid 

Financiën Afhankelijk van verdere uitwerking en ambitieniveau kan 
extra budget noodzakelijk zijn 

Capaciteit Afhankelijk van verdere uitwerking en ambitieniveau kan 
extra capaciteit nodig zijn 

Planning 2007  indicatoren, verkennen mogelijke initiatieven en 
ideeën om verduurzaming vorm te geven 

2008  uitvoeren nulmeting 
2008  vertalen verkenning in actieprogramma  
2008  tweede duurzaamheidsverslag Amsterdam 
2008-2010 uitvoeren en monitoren actieprogramma  
2010  derde duurzaamheidsverslag Amsterdam 

Toelichting 
Duurzaam ondernemen gaat om de balans tussen people, planet en profit: het 
welbevinden van mensen, de zorg voor het milieu en economische voordelen. Een 
duurzame toppositie betekent dat Amsterdam oog heeft voor deze aspecten en het ook 
uitdraagt, zowel nationaal als internationaal. Om hier vanuit de gemeente een extra 
aanzet toe te geven kwam in oktober 2006 het eerste Amsterdamse 



 

  

Amsterdam duurzaam aan de 

top - Milieubeleidsplan 

Amsterdam 2007-2010 

Eindconcept Commissie 

10 mei 2007 

Pagina 64 van 142142 

Gemeente Amsterdam 
 

duurzaamheidsverslag uit.  
 
Duurzaamheid wordt vertaald naar een korte lijst met concrete, eenvoudige 
duurzaamheidsindicatoren. Dat zullen niet alleen milieu-indicatoren zijn, maar ook sociale 
en economische indicatoren. Met deze indicatoren wordt een nulmeting uitgevoerd en 
worden doelstellingen geformuleerd voor het actieprogramma. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van de ervaringen van Waternet dat voor de eigen dienst een 
duurzaamheidsplan heeft opgesteld. Ook worden duurzaamheidsindicatoren van andere 
instellingen, zoals bijvoorbeeld de ASN bank, betrokken in de verkenning. 
 
Om in 2010 een duurzame toppositie in te kunnen nemen met een mondiale uitstraling 
zullen ook de uiteenlopende ideeën, initiatieven en best practices van kennisinstellingen, 
bedrijven en burgers in het kader van Amsterdam Topstad worden verkend en vertaald 
naar dit actieprogramma. Een voorbeeld hiervan is de Proeftuin Amsterdam waarin het 
thema voeding bij inwoners en duurzaam toerisme centraal staat. In het 
duurzaamheidsverslag 2010 zal verslag worden gedaan van de resultaten die zijn bereikt 
met het actieprogramma. 

 
 
Concern Amsterdam 
 
Doelstelling 
De gemeente geeft invulling aan haar voortrekkersrol en voorbeeldfunctie. 
  
Acties 
 

Actie 2326 
Duurzaam inkopen 

Resultaat 1. Uiterlijk in 2010 is bij alle inkoop- en 
aanbestedingstrajecten nagegaan hoe 
duurzaamheidaspecten meegewogen kunnen worden. 
Daar waar toepasbare duurzaamheidspecificaties voor 
handen zijn worden ze ook daadwerkelijk gebruikt.  

2. De Nota Inkoop en Aanbesteding is geactualiseerd. 

Realiseerbaarheid 1. Een geslaagde uitvoering is afhankelijk van de kwaliteit 
van de beschikbare duurzaamheidspecificaties  

2. Goed  

Trekker 3. Centrale stad (DMB) 
4. Centrale stad (Expertisegroep Aanbesteden)  

Betrokkenen Gemeentelijke diensten en bedrijven, Concern Inkoop, 
Expertisegroep Aanbesteden.  

Financiën € 40.000 voor kennistraject in 2008 (om bepalende 
budgethouders, alsmede inkopers en aanbesteders 
vertrouwd te maken met het toepassen van 
duurzaamheidspecificaties.) 
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Capaciteit Binnen reguliere capaciteit  

Planning  2007  opstellen, afronden en vaststellen van een Leidraad 
duurzaam inkopen  

2008  leidraad verwerken in de te actualiseren Nota Inkoop 
en Aanbesteding 

2008-2010 uitvoeren kennistraject voor gemeentelijke 
diensten en bedrijven  

2008-2010 toepassen leidraad, voorbeelden weergeven, 
kennis uitwisselen, resultaten bijhouden via Intranet 
Amsterdam 

Toelichting   
Middels duurzaam inkopen, het integraal meewegen van milieu- en sociale criteria bij de 
inkoop van diensten, leveringen en werken, kan de overheid een grote invloed uitoefenen 
op de verduurzaming van de productie. Als er op het moment van de aanbesteding 
toepasbare duurzaamheidspecificaties voor handen zijn wil de gemeente ze ook 
opnemen in het bestek, hetzij in het Programma van Eisen, of als selectie- en/of 
gunningcriterium. In elk aanbestedingsdossier komt een expliciete afweging omtrent de 
duurzaamheidaspecten. Toepasbaar wil zeggen: eenduidig, transparant, meetbaar en 
non-discriminatoir. Dit wordt nader uitgewerkt in de Leidraad duurzaam inkopen.  
 
In de Leidraad duurzaam inkopen wordt ook aandacht besteed aan andere 
randvoorwaarden zoals de kostenaspecten. Senternovem is, in opdracht van het 
Ministerie van VROM, het kenniscentrum op dit gebied. Zij verzamelen en ontwikkelen 
duurzaamheidspecificaties voor inkooppakketten. De gemeente maakt zoveel mogelijk 
gebruik van deze instrumenten en informatie. 
De Expertisegroep Aanbesteden actualiseert de Nota Inkoop en Aanbesteding in 2008. 
Dit biedt de kans om duurzaam inkopen daarin mee te nemen. 

 
 

Actie 2427 
Toepassen duurzaam hout in gemeentelijke gebouwen en de openbare ruimte 

Resultaat Een bestuurlijk vastgestelde nota over de voor- en nadelen 
van het toepassen van duurzaam hout in gemeentelijke 
gebouwen en de openbare ruimte. Duurzaam hout wordt 
conform de nota toegepast. 

Realiseerbaarheid Opstellen nota: goed  
Vaststellen nota: afhankelijk van draagvlak  
Toepassen duurzaam hout: afhankelijk van draagvlak 

Trekker Centrale stad (DMB): opstellen en vaststellen nota 
Centrale stad (gemeentelijke diensten en bedrijven): 
uitvoeren nota 

Betrokkenen OGA, PMB, Materiaaldienst Amsterdam, gemeentelijke 
diensten en bedrijven. Externe partijen als branches, 
onafhankelijke organisaties (b.v. Ministerie van VROM) 

Financiën Binnen reguliere begroting  
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Capaciteit Binnen reguliere capaciteit  

Planning 2007  opstellen en vaststellen nota   
2008-2010 uitvoeren nota 

Toelichting 
In 1997 heeft B&W besloten dat standaard FSC-hout moet worden toegepast bij 
grootstedelijke projecten en in de openbare ruimte. Het inzicht ontbreekt of dit ook 
daadwerkelijk gebeurt. De centrale stad wenst haar voorbeeldfunctie zichtbaar te maken 
door bij alle gemeentelijke projecten duurzaam hout toe te passen. 
 
Praktijkervaringen wijzen uit dat duurzaam hout niet zonder meer kan worden toegepast. 
De op te stellen nota geeft inzicht in de aspecten die een rol spelen zoals leveringstijden, 
juridische kaders (Europese aanbestedingsregels, directieleveringen), financiën 
(monopolie, prijsopdrijving) en handhaving. Op basis van deze nota kan door de centrale 
stad een onderbouwd besluit worden genomen om duurzaam hout in de praktijk op 
eenduidige wijze in de stad toe te passen.  
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Actie 2528 
40% Biologische catering  

Resultaat 1. Een campagne gericht op alle gemeentelijke organisaties 
om biologische catering te promoten.  

2. De catering binnen concern Amsterdam bestaat in 2010 
voor minimaal 40% uit biologische producten.  

Realiseerbaarheid 1. Goed 
2. Afhankelijk van draagvlak onder de doelgroep. 

Trekker 1. Centrale stad (DMB) 
2. Centrale stad (diensten en bedrijven) 

Betrokkenen 1. Facilitaire diensten van gemeentelijke diensten, 
gemeentelijke bedrijven en cateraars, Concern Inkoop, 
Proeftuin Amsterdam 

2. Cateraars, Proeftuin Amsterdam 

Financiën € 20.000 voor de gemeentebrede campagne  

Capaciteit Binnen reguliere capaciteit  

Planning 2008  gemeentebrede campagne  
2008-2010 aanpassen catering  

Toelichting 
Biologische catering valt onder duurzaam inkopen en is als apart actiepunt uitgewerkt, 
omdat dit een onderwerp is dat een breed publiek aanspreekt. Voor het welslagen van de 
actie is een breed draagvlak nodig binnen de gemeentelijke organisatie. Onder 
biologische catering wordt ook thee, koffie en frisdrank verstaan. 
 
Landelijk is door de Vereniging Nederlandse Gemeenten binnen het programma 
Duurzame Bedrijfsvoering Overheden afgesproken dat de catering in 2010 uit minimaal 
40% biologische producten bestaat, dat afbreekbare eenmalige verpakking wordt 
gebruikt (papier, karton, afbreekbaar plastic) en dat bij de inkoop van producten ook 
rekening wordt gehouden met eerlijke handel.  
De 40% doelstelling van deze actie sluit aan op de landelijke afspraken. 20% biologische 
catering kan worden gerealiseerd door de zuivel en de vergaderkoffie en automatenkoffie 
te vervangen door biologische producten.  
 
Bij de uitwerking van deze actie wordt een verbinding gelegd met Proeftuin Amsterdam 
en de Voedselstrategie. Beide projecten worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid 
van DRO.  

 
 
Bedrijven 
 
Doelstelling 
De gemeente werkt vanzelfsprekend met bedrijven samen om de economie te 
verduurzamen. Het samenwerken met voorlopers en het stimuleren van belangstellende 
bedrijven staan centraal. 
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Acties 
 

Actie 2629 
Doelgroepenstrategie milieumanagement bedrijven: koplopers, volgers en 
achterblijvers 

Resultaat Een uitgevoerde doelgroepenstrategie met de volgende 
resultaten: 
1. Een actief platform waarin koplopers zich inzetten om 

andere bedrijven te ondersteunen bij de invoering van 
systematisch milieumanagement.   

2. Een verdubbeling van ISO 14001 gecertificeerde 
bedrijven in de stad.  

3. 500 bedrijven, zoals ziekenhuizen, zorginstellingen, 
grafische industrie, hotels en kantoren zijn in het bezit 
van een milieukeurmerk (zoals bijvoorbeeld de 
milieubarometer of de milieuthermometer).  

Realiseerbaarheid 1. Goed, er zijn enthousiaste koploperbedrijven 
2. Afhankelijk van draagvlak betrokkenen en prioritering 

door stadsdelen 
3. Het aantal bedrijven met milieukeur (nu 500 genoemd) is 

afhankelijk van het aanbod van milieukeurmerken 

Trekker Centrale stad (DMB) 

Betrokkenen Stadsdelen, bedrijven, ORAM, AIM, Haven Amsterdam,  
Nuon, KvK, EZ 

Financiën € 80.000 voor de doelgroepenstrategie 

Capaciteit Binnen reguliere capaciteit  

Planning 2008 opstellen doelgroepenstrategie           
2008-2010 uitvoeren strategie  
2008  platform actief 
2010  verdubbeling bedrijven met ISO 14001 certificaat  
2010  500 bedrijven in het bezit van milieukeur 

Toelichting 
Het doel van deze actie is om van achterblijvers volgers te maken en van volgers 
koplopers. Op deze wijze kan de milieubelasting van bedrijven in de stad systematisch 
worden gereduceerd. Contacten tussen de gemeente en bedrijven over milieu en 
duurzaamheid verlopen nu nog voornamelijk via trajecten in het kader van de Wet 
milieubeheer. Maar mensen en dus ook bedrijven maken Amsterdam. Vanuit deze optiek 
gaat de gemeente bedrijven meer betrekken bij het verduurzamen van de economie, 
bijvoorbeeld door een netwerk te creëren met praktische knowhow en voorbeelden over 
hoe om te gaan met duurzaamheid in managementprocessen (milieuzorg).  
 
Om koploperbedrijven te helpen zich te profileren wordt een platform opgezet. Daarin 
passen ook de gemeentelijke diensten en bedrijven. Voor deze diensten en bedrijven 
komt de ISO 14001 certificering aan de orde in actie 1114.  
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Voor de achterblijvers resteert (intensievere) handhaving. Voor handhaving in het kader 
van de Wet milieubeheer zijn centrale stad en stadsdelen bevoegd gezag. De uitvoering 
van deze wettelijke taken gebeurt door de Dienst Milieu en Bouwtoezicht in opdracht van 
de centrale stad en de stadsdelen. 

 
 

Actie 2730 
Duurzaam toerisme  

Resultaat 1. In navolging van de grote hotels in stadsdeel Centrum 
hebben ook hotels in andere stadsdelen en ook kleinere 
hotels het milieukeurmerk ‘Milieubarometer’ of de 
milieukeur van de Stichting Milieukeur. Doel is minimaal 
50 % van de hotelbedden onder een van deze 
milieukeuren te laten vallen.  

2. Het verduurzamen van de regionale productieketen in de 
toeristische branche en met name het eten 
(voedsellogistiek). De keten maakt gebruik van het aanbod 
van (biologische) regionale producten en regionale 
excursies. 

3. Samenwerking tussen gemeente en bedrijfsleven in de 
toeristische sector, resulterend in verbetervoorstellen en 
acties/projecten. 

Realiseerbaarheid Afhankelijk van draagvlak van de toeristische sector inclusief 
hotels 

Trekker 1. Stichting Greenkey  
2. Centrale stad (DRO) 
3. Centrale stad (DMB) 

Betrokkenen Stadsdelen, DMB, Toerismebranche, ATCB, Proeftuin 
Amsterdam, Provincie Noord-Holland, EZ, KHN 

Financiën 1. Afhankelijk van subsidieaanvragen door Stichting 
Greenkey  

2. Binnen budget DRO 
3. € 5000,-  

Capaciteit Binnen reguliere capaciteit  

Planning 2007 Werving hotels en hostels 
2007 Start verduurzamen regionale productieketen 
2008 Startbijeenkomst en formuleren verbetervoorstellen en 
acties 
2008- 2010 Uitvoeren verbetervoorstellen en acties 
2010 50% van de hotelbedden valt onder een milieukeur 

Toelichting 
In stadsdeel Centrum hebben grote en middelgrote hotels een milieuconvenant 
afgesloten in de vorm van eende ‘Milieubarometer’, de Green Key certificering. In ruil 
voor het voldoen aan de strenge milieueisen uit deze mMilieubarometer krijgen de hotels 
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gedurende drie jaar geen   milieucontroles op het gebied van duurzaam ondernemen. Dit 
project wil Stichting Greenkey uitbreiden naar andere stadsdelen en daarbij ook de 
kleinere hotels betrekken. Dit onderdeel heeft een relatie met actie 2629: 
doelgroepenstrategie milieumanagement bedrijven.  
 
Tegelijkertijd wil Stichting Greenkey de hotels overtuigen van het belang en de 
aantrekkelijke kwaliteit van (biologische) regionale producten en excursies naar de regio. 
In aansluiting hierop gaat de Stichting Greenkey ook na wat de mogelijkheden zijn voor 
een regionaal label (keurmerk) voor duurzame producten als middel om het probleem 
van het kleinschalig en wisselvallig aanbod in de korte keten naar de hotels op te lossen. 
Deze actie sluit aan bij Proeftuin Amsterdam, de Voedselstrategie en een project voor het 
promoten van regionale producten van de provincie. De trekker voor het verduurzamen 
van de regionale productieketen is daarom de Dienst Ruimtelijke Ordening. 
 
In een brief van 12 december 2006 roept een groot aantal topondernemers van grote 
nationale en internationale bedrijven (zoals TUI, Schiphol en KLM) het nieuwe kabinet 
(en in feite alle bestuurders in Nederland) op (als ‘Leaders for Nature’) om milieu een 
hoge(-re) prioriteit te geven. Zij vragen de overheid daarbij om samen te werken met het 
bedrijfsleven. Deze oproep tot samenwerken met de overheid kan natuurlijk ook op 
Amsterdams niveau, met name met bedrijven die een pro-actieve milieuhouding tonen en 
met bedrijven die in de brief genoemd zijn. Dit samenwerken met de gemeente zal 
resulteren in concrete verbetervoorstellen en acties en/of projecten om Amsterdam 
verder te verduurzamen. In eerste instantie wordt hierbij gefocust op bedrijven uit de 
toeristische sector in en rond Amsterdam die een mogelijk grote impact op het 
verduurzamen van de ‘keten’ kunnen hebben.  

 
 

Actie 2831 
De groene loper uit voor excellente duurzame ondernemingen 

Resultaat 1. Een verkennend onderzoek waarin duidelijk wordt wat de 
mogelijkheden zijn om als gemeente pro-actief in te 
zetten op vestiging en ook behoud van (clusters) 
excellente duurzame ondernemingen. Hieraan gekoppeld 
een lange termijn plan van aanpak. 

2. Een bestuurlijk besluit over uitvoering plan van aanpak 
3. Vestiging van ondernemingen die excelleren in duurzaam 

ondernemen 

Realiseerbaarheid 1. en 2. goed 
3. afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek en de 

politieke besluitvorming  

Trekker Centrale stad (EZ) 

Betrokkenen Stadsdelen, bedrijven, ORAM, AIM, Haven Amsterdam, 
DMB. 

Financiën € 15.000 voor uitvoering onderzoek 
PM voor de uitvoering van het plan van aanpak 
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Capaciteit Binnen reguliere capaciteit 

Planning 2008  uitvoeren onderzoek 
2008  opstellen plan van aanpak 
2008 vaststellen plan van aanpak 
2008–2010 uitvoeren plan van aanpak 

Toelichting 
Om ook op het gebied van duurzaamheid tot de top 5 van Europa te kunnen behoren, wil 
de gemeente bedrijven en sectoren gericht aantrekken die dit beeld versterken en deze 
ambitie ook hebben. De stad rolt de groene loper uit voor juist die ondernemingen die 
excelleren in duurzaam ondernemen. Hiertoe wordt een verkenning van de 
mogelijkheden gemaakt door de Dienst Economische Zaken in samenwerking met de 
genoemde betrokken partijen. Uit de verkenning komt naar voren of en zo ja, waar de 
kansen liggen voor specifieke doelgroepen van bedrijven en/of sectoren. Indien er 
kansen zijn wordt aangegeven hoe deze sectoren/bedrijven zijn te benaderen en hoe de 
vestigingscondities specifiek voor deze doelgroepen zijn te optimaliseren en te faciliteren. 
Bij deze inventarisatie wordt in overleg met bedrijven een visie op een duurzame 
toekomst van de haven en Westpoort meegenomen. 
 
Het college van B&W wordt gevraagd akkoord te gaan met uitvoering van het plan van 
aanpak. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek en de politieke besluitvorming 
wordt de uitvoering opgepakt. 
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Actie 2932 
Duurzaam inkopen op Amsterdam.nl 

Resultaat Praktische informatie is voorhanden waardoor via het 
ondernemersloket op www.amsterdam.nl direct antwoord kan 
worden gegeven op vragen van ondernemers over duurzaam 
inkopen. 

Realiseerbaarheid Goed 

Trekker Centrale stad (DMB) 

Betrokkenen Koepels van bedrijfsorganisaties, bedrijven in Amsterdam 

Financiën € 50.000 voor ontwikkelen informatie 

Capaciteit Binnen reguliere capaciteit 

Planning 2008  inventariseren randvoorwaarden loket en veel 
voorkomende vragen 

2009  ontwikkelen informatie en plaatsen op digitaal loket 

Toelichting 
De gemeente Amsterdam wil voortrekker zijn op het gebied van duurzaam inkopen. Dat 
komt onder meer tot uiting door, aan de hand van de eigen ervaringen en resultaten, het 
bedrijfsleven te faciliteren. Het ondernemersloket op www.amsterdam.nl (‘Regel het snel 
via Amsterdam.nl’) wordt uitgebreid met informatie over duurzaam inkopen. Bedrijven 
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kunnen zo op één centrale plaats antwoorden vinden op hun vragen. In de toekomst kan 
het ondernemersloket worden uitgebreid met informatie over duurzaam ondernemen. De 
gemeente stelt zich richting ondernemers ook dienstverlenend op door via Antwoord zo 
veel mogelijk vragen direct te kunnen beantwoorden. 
 
Voor dit actiepunt wordt de samenwerking gezocht met bedrijven. Daarvoor wordt 
gebruik gemaakt van de door de Dienst Milieu en Bouwtoezicht opgebouwde contacten 
met het bedrijfsleven. 
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3.5  Bodem               

 
3.5.1  Probleemschets bodem 

Amsterdam is een compacte stad waarin het woekeren is met de ruimte. Iedere vierkante 
meter heeft een gebruiksbestemming en bij elk gebruik horen voorwaarden zoals 
veiligheid, gezondheid en leefbaarheid. Ook worden eisen gesteld aan de bodemkwaliteit 
in relatie met de gebruiksbestemming. Op europees en landelijk niveau is het beleidsveld 
bodem sterk in ontwikkeling. Dit levert generieke toetsingscriteria en doelstellingen op. 
De gebiedsspecifieke invulling is een taak van de gemeente. Hiervoor moet gemeentelijk 
beleid worden ontwikkeld. Het lokale bodembeleid moet invulling geven aan de volgende 
aspecten: 
 lokale saneringscriteria (wanneer moet de bodem worden gesaneerd) 
 lokale saneringsdoelstellingen (hoe schoon moet de bodem worden) 
 lokaal hergebruikbeleid (wat zijn de voorwaarden voor hergebruik van vrijgekomen 

grond). 
 
Amsterdam wil in het bodembeleid de saneringscriteria en doelstellingen richten op het 
gebied (bijvoorbeeld binnen of buiten de ring) en op de functie (bijvoorbeeld wonen of 
werken). Met dit gebiedsspecifieke en functiegerichte saneren is een optimale afweging 
mogelijk tussen verantwoord gebruik van de bodem en de beschikbare middelen. 
 
In Amsterdam wordt voor bodemsanering gewerkt met een theoretische werkvoorraad 
(12.000 verdachte locaties). Het meten van de voortgang van de bodemsanering is niet 
goed mogelijk, omdat een geschikte indicator ontbreekt. De bodemkwaliteitskaarten 
geven gemiddelde achtergrondwaarden, maar geven geen inzicht in de geschiktheid van 
de bodem voor het beoogde gebruik. Ook andere gemeenten worstelen met dit 
probleem. 
 
Bij gebiedsspecifiek en functiegericht saneren is de mate waarin restverontreiniging 
achter blijft afhankelijk van de plek in Amsterdam en het beoogde gebruik. Bij weinig 
kwetsbare functies (bijvoorbeeld een industrieterrein) mag meer restverontreiniging in de 
bodem achterblijven dan bij meer kwetsbare functies (bijvoorbeeld woningbouw). De 
mate van saneren kan ook afhankelijk zijn van de achtergrondwaarden van het gebied. 
Zo kan bijvoorbeeld onderscheid worden gemaakt in mate van saneren tussen 
woningbouw met siertuin binnen de ring en woningbouw met moestuin buiten de ring. 
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Nazorg is belangrijk om er op toe te zien dat de restverontreinigingen in de bodem zich 
niet kunnen verspreiden.  
 
 
3.5.2  Visie en ontwikkelingen bodem 

Visie 
Amsterdam heeft in 2015 een kwalitatief en kwantitatief veilige / gezonde bodemsituatie 
waarbij de bodemkwaliteit stadsdekkend in overeenstemming is met het gebruik van de 
bodem. Het gebruik van de bodem is zonder onaanvaardbare risico’s, ook bij reeds 
gesaneerde terreinen. 
 
Ontwikkelingen 
 
Europees 
In Europa wordt gewerkt aan een Europese bodemstrategie. Nederland streeft hierbij 
naar ruimte voor nationale invulling die recht doet aan de heterogeniteit van bodems en 
de variatie in gebruiksvormen. 
 
Landelijk 
De landelijke doelstelling is, om in 2015 alle locaties met een onaanvaardbaar risico te 
hebben gesaneerd en in 2030 de totale saneringsoperatie te hebben afgerond. In 2006 
zijn de Circulaire Bodemsanering 2006 en het concept Besluit Bodemkwaliteit 
gepubliceerd. Met deze circulaire en dit besluit wordt het saneringscriterium, de 
saneringsdoelstelling en de omgang met verontreinigde grond en bagger op hoofdlijnen 
geregeld. Dit nieuwe landelijke saneringsbeleid is gericht op kosteneffectief saneren: het 
afstemmen van de mate van saneren op het gebied en het gebruik. In het verlengde 
daarvan werkt het Ministerie van VROM aan een indicator waarmee de voortgang van de 
bodemsanering kan worden gemeten. Op initiatief van de provincies en het Ministerie 
van VROM is op 16 mei 2006 het landelijke Kennisplatform nazorg gestart. Het platform 
wil gemeenten ondersteunen bij de uitvoering van de nazorg door informatie uit te 
wisselen over de financiële, organisatorische, juridische en technische kanten van 
nazorg. 
 
Lokaal 
Amsterdam voert al 20 jaar bodemsaneringen uit. Er is inmiddels veel gebeurd, maar het 
is nog niet af. In de jaren tot 2009 onderzoekt de gemeente Amsterdam, als onderdeel 
van de wettelijke bodemtaken, waar de bodem ernstig vervuild is op de (vroegere) 
bedrijfsterreinen. Systematisch wordt de gemeente hiervoor doorgekamd. Daarna is 
duidelijk waar bodemsanering nog nodig is.  
Duidelijk is, dat het realiseren van de landelijke doelstelling nog veel inspanning vergt en 
alleen mogelijk is met gebiedsspecifiek en functiegericht saneren. Het nieuwe landelijke 
beleid geeft ruimte voor het ontwikkelen van lokaal bodembeleid waarin dit wordt 
uitgewerkt.  
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3.5.3  Doelstelling en acties bodem 

Doelstelling 
Saneren in Amsterdam gebeurt gebiedsspecifiek en functiegericht. Hierbij wordt ook 
aandacht gegeven aan het meten van de voortgang en de nazorg van 
bodemsaneringlocaties.  
 
Acties 
 

Actie 3033 
Uitwerken van Amsterdams functiegericht bodembeleid 

Resultaat Een Amsterdamse Bodembeleidsnota met 
 overzichtskaart van te onderscheiden gebieden in 

Amsterdam (kwaliteitszones) 
 overzichtskaart van bestaande en beoogde functies in 

Amsterdam (actuele versie beschikbaar via internet) 
 criteria voor saneren per gebied en per functie 
 kwaliteitsdoelstellingen voor saneren per gebied en per 

functie 
 mogelijkheden en randvoorwaarden voor hergebruik van  

vrijgekomen verontreinigde grond 
 afstemming van warmte-koude-opslag  (thermische 

capaciteit) en de kwaliteit van het grondwater 

Realiseerbaarheid Tijdens de werkconferentie bleek een groot draagvlak te 
bestaan voor gebiedsspecifiek en functiegericht saneren. 

Trekker Centrale stad (DMB) 

Betrokkenen ASW, Stadsdelen, OGA, DRO, Haven Amsterdam 

Financiën Binnen reguliere begroting  

Capaciteit Binnen reguliere capaciteit  

Planning 2007  opstellen 
2008  vaststellen 

Toelichting 
Voorheen werden de saneringscriteria en –doelstellingen bepaalt door het rijk. Met de 
Circulaire Bodemsanering 2006 en het Besluit Bodemkwaliteit krijgen gemeenten de 
ruimte om eigen bodembeleid vast te stellen. De Bodembeleidsnota geeft invulling aan 
dit beleid gericht op eenduidigheid bij het gebiedsspecifiek en functiegericht saneren. 
Hiermee wordt voor alle partijen duidelijk welke bodemkwaliteit hoort bij een bepaalde 
functie in een bepaald gebied. Met het gebiedsspecifiek en functiegericht saneren wordt 
een optimum bereikt tussen bodemkwaliteit en kosten. 
 
Het bodembeleid geeft de kwaliteitsgrenzen gekoppeld aan gebied en gebruik. Hier wordt 
de bodem op getoetst. Grondeigenaren (burgers, organisaties, stadsdelen) mogen altijd 
hogere eisen stellen aan de bodemkwaliteit, maar daar hangt wel een kostenplaatje aan 
voor de grondeigenaar. 
Functies kunnen veranderen in de dynamiek van de stad. Het is daarom van belang de 
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functiekaart actueel te houden en via internet beschikbaar te maken. Ook de 
bijbehorende saneringscriteria en kwaliteitsdoelstellingen zullen via internet inzichtelijk 
worden gemaakt. Ook wordt aandacht besteed aan communicatie naar bewoners. 
 
De kwaliteit van het grondwater wordt een belangrijk aandachtspunt gezien de eisen die 
vanuit de Europese Kaderrichtlijne Water worden gesteld. 

 
 

Actie 3134 
Ontwikkelen indicator bodemsanering 

Resultaat Een Amsterdamse indicator waarmee de voortgang van de 
functiegerichte bodemsanering kan worden vastgesteld. 

Realiseerbaarheid Goed 

Trekker Centrale stad (DMB) 

Betrokkenen VROM, DRO, OGA 

Financiën Binnen reguliere begroting  

Capaciteit Binnen reguliere capaciteit  

Planning 2008 

Toelichting 
De te ontwikkelen indicator geeft inzicht in de voortgang van functiegericht saneren. 
Zodra een gebied geschikt is voor de beoogde functie is dat gebied gereed. Uiteindelijk 
moet in 2030 het gehele grondgebied van Amsterdam geschikt zijn voor de beoogde 
functie. 
 
Ingezet wordt op samenwerking met het Ministerie van VROM voor het ontwikkelen van 
een indicator.  Naar verwachting wordt in de komende jaren duidelijk hoe deze indicator 
eruit gaat zien. Zodra de landelijke indicator inhoudelijk voldoende is uitgekristalliseerd 
zal Amsterdam deze gebruiken voor het meten van de voortgang. Aansluiting bij de 
landelijke indicator is nodig, omdat de voortgang op basis hiervan moet worden 
gerapporteerd aan het ministerie. 

 
 

Actie 3235 
Organiseren van de nazorg bij bodemsanering 

Resultaat De nazorg bij bodemsanering uitgevoerd door centrale stad 
en door stadsdelen is goed georganiseerd. Concreet 
betekent dit dat de nazorg van overheidssaneringen wordt 
uitgevoerd en de nazorg van particuliere saneringen wordt 
getoetst. Hiervoor wordt een plan van aanpak opgesteld en 
uitgevoerd. 

Realiseerbaarheid Afhankelijk van samenwerking tussen betrokken partijen 

Trekker Centrale stad (DMB) 

Betrokkenen Stadsdelen, Raad voor de stadsdeelfinanciën, Haven 
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Amsterdam, OGA 

Financiën Voor de daadwerkelijke uitvoering van nazorg: 
Wbb-budget (grote projecten) 
ISV-budget (‘kleine gemeentelijke projecten’)  

Capaciteit Opstellen plan van aanpak: binnen reguliere capaciteit 
Uitvoeren plan van aanpak: PM, afhankelijk van uitwerking 

Planning 2007 (verkennend) overleg met betrokkenen 
2008 uitwerken en opzetten organisatie 
2009 start Uitvoeringsorganisatie nazorg 

Toelichting 
De uitvoering van nazorg is een plicht van de grondeigenaar. Bij particuliere saneringen 
moet de particuliere eigenaar dus ook zelf de nazorg uitvoeren. De uitvoering van de 
nazorg van overheidssaneringen ligt bij de stadsdelen en de centrale stad, afhankelijk 
van de plaats van de sanering. De mandatering van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht 
betreft alleen de uitvoering van de sanering van de grote projecten, niet de uitvoering van 
de sanering van de kleine projecten en de nazorg. Voor de daadwerkelijke uitvoering van 
de nazorg is geld beschikbaar uit het ISV-budget. De organisatie en begeleiding van de 
nazorg (capaciteit) wordt niet gefinancierd uit het ISV-budget. 
 
Samenwerking in de uitvoering van nazorg door stadsdelen en centrale stad maakt de 
aanpak eenduidig, efficiënt en van een goede kwaliteit. Een mogelijkheid voor 
samenwerking is het oprichten van een Amsterdamse nazorgorganisatie voor 
bodemsanering. Een nazorgorganisatie kan de uitvoering voor centrale stad en 
stadsdelen verzorgen, de nazorg van particuliere saneringen toetsen en daarnaast 
fungeren als kenniscentrum. Daarnaast is het belangrijk de financiële en juridische 
zekerheid, de bevoegdheden en de verantwoordelijkheden te regelen. De provincie 
Noord-Holland en de gemeente Rotterdam hebben al een dergelijke organisatie voor 
nazorg. Naar verwachting is in totaal 4 fte/jaar nodig voor zo’n uitvoeringsorganisatie. 
Door het centraal uitvoeren van stadsdeeltaken betekent dit een verschuiving van 2 
fte/jaar van stadsdelen naar centrale stad. 
 
Bij het organiseren van de nazorg wordt ook nagegaan om welke momenten 
communicatie naar eigenaren en bewoners gewenst is en hoe hieraan invulling kan 
worden gegeven. 
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3.6  Groen                

 
3.6.1  Probleemschets groen 

Landelijk wordt een (niet vastgestelde) norm gehanteerd van 70 m2 groen per woning. 
Amsterdam haalt deze norm niet. Ook als de vraag en het aanbod van recreatief groen 
worden vergeleken5, heeft Amsterdam te kampen met een groot tekort aan recreatief 
groen. De herziening van de Wet ruimtelijke ordening leidt er toe dat het streekplan en 
het structuurplan worden vervangen door een regionale structuurvisie. Onduidelijk is of 
daarin opnieuw een hoofdgroenstructuur verankerd kan worden. 
 
Groenbeheer is belangrijk voor het in stand houden van de kwaliteit van het groen én om 
het gebruik van groen te bevorderen. Onvoldoende beheer maakt de kans op 
verwaarlozing en uiteindelijk functieverandering groter. De mogelijkheden van groen in 
de stad worden momenteel nog niet optimaal benut. Zo zou op meer plekken in de stad 
groen kunnen worden gecombineerd met speelmogelijkheden voor kinderen. 
  
 
3.6.2  Visie en ontwikkelingen groen 

Visie 
Hoogwaardig en afwisselend gGroen met een ecologische en educatieve waarde draagt 
bij aan recreatie, waterberging, luchtkwaliteit, cultuurhistorie/identiteit, gezondheid en 
welzijn.en Ddaarmee draagt groen bij aan een attractieve stad en regio met een 
internationale concurrentiepositie: Amsterdam Topstad. 
 
Ontwikkelingen 
 
Europees 
Vanuit Europa wordt een regionale aanpak van groenstructuren gestimuleerd. 
Structuurfondsen kunnen worden gebruikt om via een integrale benadering de 

                                                      
5  Door Alterra is een model ontwikkeld waarmee kan worden berekend in hoeverre het aanbod van 

recreatiemogelijkheden in een natuurlijke omgeving aansluit bij de behoeften van de bevolking: waar 
beschikken bewoners over te weinig groene recreatieruimte, en hoe groot zijn deze tekorten? Het model is 
kwantitatief. Het richt zich op het oppervlak dat geschikt is voor recreatief (mede)gebruik, niet op de 
kwaliteit van voorzieningen of de aantrekkelijkheid van het landschap. Het model heet AVANAR: 
Afstemming Vraag en Aanbod Natuur als Recreatieruimte. 



 

  

Amsterdam duurzaam aan de 

top - Milieubeleidsplan 

Amsterdam 2007-2010 

Eindconcept Commissie 

10 mei 2007 

Pagina 81 van 142142 

Gemeente Amsterdam 
 

aantrekkelijkheid van steden te verbeteren. Binnen deze integrale benadering kunnen 
ook investeringen in groen worden opgenomen. 
 
Landelijk 
De Nota Ruimte ondersteunt de Amsterdamse visie: de balans tussen rood en groen en 
de relatie tussen platteland en stad staat centraal. Amsterdam is omringd door nationale 
landschappen. Hier wordt onder toeziend oog van het Rijk het principe ‘behoud door 
ontwikkeling’ vormgegeven. Het Rijk wil tot 2014  € 200.000.000 investeren in de 
landschapsprogramma’s rond Amsterdam (Investeringsbudget Landelijk Gebied). De 
provincie betaalt mee aan deze ontwikkelingen, en ook van de gemeente wordt verwacht 
dat zij financieel bijdraagt. 
 
Lokaal 
Voor groen is in het programakkoord € 12.000.000 gereserveerd. Op 3 oktober 2006 is in 
B&W besloten hoe dit geld wordt verdeeld: 
 Regionaal groen: € 5.500.000 

De inrichting van de groene scheggen en de verbinding van de scheggen met de 
stad. Ook andere overheden (rijk provincie) investeren hierin. 

 Stedelijk groen: € 5.500.000 
Het vernieuwen van een aantal stadsparken met grootstedelijke allure en overige 
stedelijke projecten. Cofinanciering met de stadsdelen. 

 Kleinschalig groen: € 1.000.000 
Nieuw groen in de stad (postzegelgroen) waarbij de centrale stad 50% financiert en 
het betreffende stadsdeel 50% financiert. 

 
Als voorbereiding op het B&W-besluit is een inventarisatie en selectie van groenprojecten 
uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er tot 2011 voor € 23.000.000 aan realistische plannen ligt. 
Naast de € 12.000.000 uit het programakkoord wordt daarom ook aanvullende 
financiering gezocht. De geselecteerde projecten dragen bij aan een aantrekkelijk 
Amsterdam in het kader van Amsterdam Topstad. 
 
In dit Milieubeleidsplan Amsterdam 2007-2010 is voor de drie bestedingsdoelen 
aangegeven wat de focus is van de projecten. Daarnaast zijn meer algemene acties 
expliciet gemaakt die voortvloeien uit de invulling van het programakkoord en acties 
vanuit de beheerstaak van de stadsdelen. 
 
Ook in de afgelopen jaren is gewerkt aan het faciliteren van nieuw groen in de stad. Zo is 
samen met de stadsdelen geïnventariseerd waar nieuw kleinschalig groen mogelijk is. 
Verder is een Handleiding Daktuinen geschreven (www.dro.amsterdam.nl) waarin 
bewoners, maar ook eigenaren van bedrijven, scholen, winkelcentra of ziekenhuizen alle 
technische, financiële en juridische aspecten kunnen vinden over het realiseren van een 
daktuin. De daktuin kan een functie vervullen voor de eigenaar, zoals een horecaterras 
op een winkelcentrum (zie ook actie 3943). 
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3.6.3  Doelstellingen en acties groen 

Algemeen 
 
Doelstelling 
Alle investeringen in groen en het beheer van groen in Amsterdam en de directe 
omgeving zijn gericht op de visie voor groen: met hoogwaardig en afwisselend groen met 
een ecologische en educatieve waarde een bijdrage leveren aan een attractieve stad en 
regio met een internationale concurrentiepositie. 
 
Acties 
 

Actie 3336 
Website Groen 

Resultaat Een website met informatie over groen in en rond Amsterdam 
voor bewoners, (buitenlandse) bedrijven en toeristen. 

Realiseerbaarheid Afhankelijk van het aanleveren van informatie door de 
stadsdelen 

Trekker Centrale stad (DRO) 

Betrokkenen ANMEC, MCA, Innovaders, Stadsdelen  

Financiën € 25.000 

Capaciteit € 30.000 

Planning 2008  inventariseren informatie voor website 
2009  bouwen en ingebruikname website 

Toelichting 
De informatie over groen is momenteel versnipperd over allerlei initiatieven en websites. 
De bekendheid en daardoor het gebruik van het groen kan worden bevorderd door het 
bundelen en stroomlijnen van de beschikbare informatie. Doelgroepen zijn bewoners en 
toeristen, maar de website kan ook een rol vervullen in het promoten van de regio voor 
de vestiging van (buitenlandse) bedrijven. Amsterdam neerzetten als Groene Metropool 
voortvloeiend uit Amsterdam Topstad. 
 
Nagegaan wordt wat de meest logische plek is voor de website. Vooralsnog wordt 
gedacht aan een plek binnen www.amsterdam.nl. Bij de opzet en uitwerking wordt zoveel 
mogelijk aansluiting gezocht bij bestaande initiatieven zoals die van de Groene Kaart van 
Amsterdam. 

 
 

Actie 37 
Natuur en milieueducatie voor kinderen en jongeren van 4 tot 21 jaar 

Resultaat 1.  De natuur- en milieueducatie in het onderwijs is versterkt: 
 voor het basisonderwijs is een doorlopende leerlijn 

ontwikkeld en 50% van de scholen maakt hier gebruik 
van 
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 voor het voortgezet onderwijs is een ruim aanbod van 
werkbladen en vakoverstijgende projecten en 50% van 
de scholen maakt hier gebruik van 

 alle lerarenopleidingen bieden een module ‘natuur- en 
milieueducatie’ aan 

 voor het MBO zijn de mogelijkheden van natuur- en 
milieueducatie verkend en uitgewerkt in een plan van 
aanpak  

2.  Scholen betrekken piekervaringen in de natuur bij de 
samenstelling van het lesprogramma: 
 voor het basisonderwijs zijn 5 natuurgerichte 

ontdekkingstochten ontwikkeld; 50% van de scholen 
heeft het schoolreisje van 1 groep vervangen door een 
natuurontdekkingstocht 

 voor het voortgezet onderwijs zijn praktische 
opdrachten ontwikkeld gericht op primaire 
natuurervaringen op 5 locaties rond Amsterdam; 25% 
van de scholen maakt hier gebruik van met 1 leerjaar  

3.  Een plan van aanpak waarin is uitgewerkt hoe de 
school(omgeving) kan worden gebruikt als voorbeeld voor 
natuur- en milieubesef. 

Realiseerbaarheid Goed 

Trekker Amsterdams NME Centrum 

Betrokkenen Scholen, NME-coördinatoren van stadsdelen, NME-
aanbieders in Amsterdam (waaronder schoolwerktuinen, 
vrijwilligersorganisaties en heem- en natuurtuinen), 
Terreinbeheerders (o.a. Natuurmonumenten, 
Staatsbosbeheer, Landschap Noord Holland), Centrale stad 
(DMB, DMO, DRO) 

Financiën 1. Binnen reguliere budget ANMEC en fonds incidentele NME 
subsidies 
2. € 200.000 voor ontwikkeling, begeleiding uitvoering en 
communicatie 
3. Binnen reguliere budget ANMEC en fonds incidentele NME 

Capaciteit Binnen reguliere capaciteit ANMEC 

Planning 2007-2008 ontwikkelen leerlijn basisschool 
2007-2008 ontwikkelen werkbladen en vakoverstijgende 

projecten voortgezet onderwijs   
2008-2010 jaarlijkse PR campagne richting scholen gericht op 

gebruik leerlijn, werkbladen en vakoverstijgende 
projecten 

2009  inventarisatie mogelijkheden invulling piekervaringen 
2009-2010 ontwikkelen natuurontdekkingstochten en 

praktische opdrachten 
2009-2010 piekervaringen actief aanbieden aan scholen    
2010 plan van aanpak hoe school(omgeving) kan worden 
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gebruikt als voorbeeld voor natuur- en milieubesef 

Toelichting 
Het langere termijn doel van deze actie is, dat kinderen en jongeren in Amsterdam trots 
zijn op hun leefomgeving en weten hoe zij bij het maken van (gedrags)keuzes ook 
rekening kunnen houden met de effecten op natuur en milieu. Daarbij gaat het om 
consequenties in het hier en nu (leefbaarheid) en daar en later (duurzaamheid met een 
mondiale component).  
 
Met deze actie wordt ingezet op het vanzelfsprekend maken van natuur- en 
milieueducatie in het onderwijs. Door tijdens de hele schoolcarrière een goede natuur- en 
milieueducatie te verzorgen krijgen kinderen en jongeren aandacht en respect voor de 
natuur en de leefomgeving.  
 
‘Piekervaringen’ in de natuur rond Amsterdam zijn een waardevolle aanvulling op de 
natuur- en milieueducatie binnen en rond de school. De praktijk leert dat kinderen worden 
geraakt door natuurervaringen en dat dit de band met de leefomgeving versterkt. Gedacht 
wordt aan ontdekkingstochten als alternatief voor schoolreisjes of het uitvoeren van 
praktische opdrachten in de natuur. 
 
Het respect voor de natuur en leefomgeving kan ook worden omgezet in daden door de 
school en de schoolomgeving te gebruiken als voorbeeld voor de leerlingen. Samen met 
de leerlingen kan bijvoorbeeld worden nagedacht over de eigen milieubelasting en de 
mogelijkheden hier iets aan te doen. Ook kan de school bijvoorbeeld op het eigen terrein 
of in de openbare ruimte een postzegelpark aanleggen en beheren. 
 
Het Amsterdams NME Centrum heeft veel ervaring met educatie van kinderen en 
jongeren vanuit de coördinatie van het schooltuinwerk en het ontwikkelen van 
lespakketten. Zo wordt in aansluiting op het Actieplan Luchtkwaliteit Amsterdam het 
project ‘Jongeren de lucht in’ uitgevoerd: een lessenserie waarin jongeren bewust worden 
gemaakt van de luchtproblematiek in Amsterdam. Deze actie wordt onderdeel van het 
Strategisch Beleidsplan 2008-2012 van het Amsterdams NME Centrum. 

 
 
Stedelijk groen 
 
Doelstelling 
Een steeds groter aantal stadsparken buiten de ring krijgt evenals de stadsparken binnen 
de ring grootstedelijke allure. De parken zijn aantrekkelijk voor bewoners en toeristen om 
te recreëren en als platform voor culturele activiteiten. Iedere inwoner van Amsterdam 
kan binnen vijf minuten fietsen in een stadspark zijn.  
 
Acties 
 

Actie 3438 
Stedelijk groen vanuit programakkoord 

Resultaat De projecten in de parken die zijn afgesproken in het 
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verdelingsvoorstel voor de € 12.000.000 gelden uit het 
Programakkoord zijn uitgevoerd. Het betreft projecten in het 
Noorderpark, het Bijlmerpark, het Sloterpark, het Vondelpark 
en de Nieuwe Ooster begraafplaats. 

Realiseerbaarheid Goed, hierop zijn gehonoreerde projectvoorstellen getoetst. 

Trekker Degenen die de projectvoorstellen hebben ingediend: 
uitvoering 
Centrale stad (DRO): coördinatie 

Betrokkenen Stadsdelen, ANMEC 

Financiën € 5.500.000; dekking gelden Programakkoord 

Capaciteit Personele inzet binnen jaarplan DRO 

Planning 2007-2008  

Toelichting 
De parken in Amsterdam maken onderdeel uit van de hoofdgroenstructuur in de stad. De 
parken binnen de ring worden intensief gebruikt door bewoners en toeristen. Het 
Vondelpark is daarbij dé trekpleister van de stad en heeft een nieuwe impuls nodig om de 
grootstedelijke allure te behouden en te versterken.  
Groen heeft in de stedelijke omgeving een intrinsieke waarde, een educatieve functie en  
vaak ook een maatschappelijke functie. De stadsparken in vernieuwingsgebieden zoals 
het Sloterpark, het Bijlmerpark en het Noorderpark bieden een positieve bijdrage aan het 
sociale leven. Bij de verdere verdichting van de stad is het belangrijk dat ook deze 
nieuwere parken worden ontwikkeld tot volwaardige stadsparken.  
 
In het kader van deze actie wordt nagegaan in hoeverre de doelstelling ‘een park binnen 
5 minuten fietsen’ al is bereikt. Waar dat niet het geval is wordt nagegaan hoe invulling 
kan worden gegeven aan de doelstelling. 
 
De Nieuwe Ooster begraafplaats is een voorbeeld van een park met een van oorsprong 
bijzonder landschappelijk ontwerp. Het herstellen van dit park draagt bij aan de 
aantrekkelijkheid van de omgeving. Bij het herstel van dit park wordt nadrukkelijk 
aandacht besteed aan het vergroten van de recreatieve mogelijkheden. 

 
 

Actie 3539 
Beheer parken afstemmen op gebruik 

Resultaat Het organiseren van een contactdag groen gericht op een 
zodanig onderhoud en beheer van parken dat dit ruimte biedt 
voor het ontplooien van allerlei activiteiten in de parken.  

Realiseerbaarheid Voor het realiseren is een omslag nodig van puur onderhoud 
van bestaande parken naar het nadenken over de 
mogelijkheden voor het anders gebruiken van de parken. 

Trekker Centrale stad (DRO) 

Betrokkenen Stadsdelen (groenbeheerdersoverleg), ANMEC, ASW 
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Financiën € 20.000  

Capaciteit 100 uur  

Planning 2008   

Toelichting 
Parken zijn een groene oase in de stad, maar daarnaast ook een ontmoetingsplaats. 
Door het organiseren van (educatieve en culturele) activiteiten in de parken kan de 
sociale functie van de parken worden vergroot. Stadsdelen kunnen actief de 
samenwerking opzoeken met organisaties die geïnteresseerd zijn in het organiseren van 
activiteiten in de parken.  Dit andere gebruik van de parken vereist ook een ander 
onderhoud en beheer. Ter ondersteuning en inspiratie van de stadsdelen wordt hiervoor 
een contactdag georganiseerd. Bij de uitvoering van deze actie wordt gebruik gemaakt 
van de ervaringen en ideeën van het Amsterdams NME Centrum en het Amsterdams 
Steunpunt Wonen. 
 

 
Actie 3640 
Monitoring gebruik parken 

Resultaat Uitgewerkte aanpak voor de monitoring van het gebruik van 
parken, inclusief vragenlijst.  

Realiseerbaarheid Goed 

Trekker Centrale stad (DRO) 

Betrokkenen Stadsdelen (groenbeheerdersoverleg) 

Financiën € 100.000 

Capaciteit 100 uur 

Planning 2008  

Toelichting 
Voor het zoeken naar partners in het anders gebruiken van de parken is het belangrijk te 
weten wie er nu komen en waarom en wie er niet komen en waarom. Deze informatie is 
sturend voor de wijze waarop de parken in de toekomst worden gebruikt en welke 
partners hiervoor worden benaderd. 
De Dienst Ruimtelijke Ordening werkt een opzet uit waarmee de stadsdelen voor hun 
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eigen park de meting kunnen uitvoeren. Gedacht wordt aan een enquête van gebruikers 
en omwonenden.  

 
Regionaal groen 
 
Doelstelling 
De nabijheid van grote groene aantrekkelijke landschappen is en blijft een kwaliteit van 
Amsterdam. De scheggen blijven daarbij belangrijk, omdat deze groengebieden ver de 
stad in reiken en het groen dichtbij brengen. De inrichting en het gebruik van de 
scheggen is aantrekkelijker en ook de bereikbaarheid van de scheggen vanuit de stad is 
verbeterd. Iedere inwoner van Amsterdam kan binnen tien minuten fietsen het regionale 
groen bereiken.  
 
Acties 

Actie 3741 
Regionaal groen vanuit Programakkoord 

Resultaat De projecten in de scheggen die zijn afgesproken in het 
verdelingsvoorstel voor de € 12.000.000 uit het 
Programakkoord zijn uitgevoerd. Het betreft projecten in de 
Westrandscheg, de Waterlandscheg, de Diemerscheg, de 
Amsterdamse Bosscheg, de Brettenzone en de Amstelscheg. 

Realiseerbaarheid Goed, hierop zijn de gehonoreerde projectvoorstellen 
getoetst. 

Trekker Degenen die de projectvoorstellen hebben ingediend: 
uitvoering 
Centrale stad (DRO): coördinatie 

Betrokkenen Stadsdelen 

Financiën € 5.500.000 dekking gelden Programakkoord 

Capaciteit Personele inzet binnen jaarplan DRO 

Planning 2007-2008 

Toelichting 
Met het geld voor regionaal groen wordt een groot aantal projecten gerealiseerd in de 
scheggen. De inrichting van de scheggen wordt meer afgestemd op het gebruik door de 
stad. In directe zin gebeurt dit door het beter bereikbaar maken van het regionale groen: 
aanleg en verbeteren van fietspaden en wandelpaden en de aanleg van bruggen. Ook is 
het de bedoeling dat de boeren in de Westrandscheg in navolging van de boeren in de 
Amstelscheg groene diensten gaan aanbieden: zorgboerderijen, lesboerderijen, 
naschoolse opvang, verkoop streekproducten. De gemeente treedt daarbij op als 
makelaar tussen partijen. In het verlengde hiervan wordt in het Amsterdamse plan voor 
de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning uitgewerkt hoe groen wordt 
ingezet voor welzijn en zorg. Bij de uitvoering van projecten worden kansen benut om 
doorlopende ecologische groenstructuren te realiseren en om het waterbergend 
vermogen van de stad te vergroten. 
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3.7  Water                

 
3.7.1  Probleemschets water 

Algemeen 
Onderzoek wijst erop dat dDe zeespiegel stijgt, het regent vaker en harder regent, de 
zomers worden droger worden en de bodem daalt steeds verder daalt. Dit vraagt veel 
van de waterkeringen, het (grond)watersysteem en de riolering in en rond het laag 
gelegen en dicht bebouwde Amsterdam. Tegelijkertijd is juist in de stad behoefte aan 
schoon en ecologisch gezond water. De waterkwaliteit en de inrichting van watergangen 
in Amsterdam zijn niet optimaal, wat een beperking is voor planten en dieren in en om 
het water. 
 
Waterkwantiteit 
Volgens de landelijke rekennormen die uitgaan van standaard buien heeft Amsterdam 
geen problemen met wateroverlast. Bij extreme regenbuien ontstaan in Amsterdam 
echter toch plaatselijk problemen: de straten staan dan blank. 
 
Waterkwaliteit 
Gerelateerd aan de eisen van de Europese Kaderrichtlijn water vormen koper, zink, 
PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) en bestrijdingsmiddelen een 
probleem in het Amsterdamse oppervlaktewater. Ook de ecologische doelstellingen 
worden niet gehaald door te hoge stikstof- en fosfaatconcentraties. 
 
Grondwater 
In Amsterdam ontstaan grondwaterproblemen door te hoge en te lage 
grondwaterstanden: grondwateroverlast en grondwateronderlast. Ongeveer 10% van de 
begane grond woningen in Amsterdam heeft wel eens te maken met grondwateroverlast. 
Vaak betreft dit woningen in de 19e eeuwse gordel (1800-1900) en woningen die 
gebouwd zijn tussen 1920 en 1940. Ook de oudere stadsparken, zoals bijvoorbeeld het 
Vondelpark, het Oosterpark en het Sarphatipark hebben te maken met 
grondwateroverlast. Grondwateronderlast is schadelijk voor woningen en gebouwen die 
op houten palen zijn gefundeerd. De houten palen moeten permanent onder water staan 
om rotten te voorkomen. De kans op grondwateronderlast is het grootst in de gebieden 
rond de oudere, niet opgehoogde stadsparken. Naar schatting betreft het ongeveer 9.000 
panden met kans op grondwateronderlast. 
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In Amsterdam worden steeds grotere en diepere constructies in de grond aangebracht.  
Dergelijke ondergrondse constructies kunnen de grondwaterstroming belemmeren en 
grondwateroverlast veroorzaken. Nieuwe ruimtelijke plannen worden getoetst aan 
grondwatercriteria, maar van ondergrondse objecten op particulier terrein ontbreekt het 
overzicht. Ook ontbreekt een integrale benadering van bouwen in de grond en het 
gebruik van de ondergrond, waardoor in de praktijk geldt: wie het eerst komt, wie het 
eerst maalt. 
 
Afvalwater 
In 75% van Amsterdam wordt het regenwater met een apart riool direct naar het 
oppervlaktewater afgevoerd. Voor de kwaliteit van het oppervlaktewater is het van belang 
dat het regenwater schoon blijft. Belangrijke vervuilingsbronnen in Amsterdam zijn: vuil 
en hondenpoep op straat, onkruidbestrijdingsmiddelen, daken van zink of koper, en 
verkeer. 
 
  
3.7.2  Visie en ontwikkelingen water 

Visie 
In 2015 voldoet Amsterdam aan het Nationaal bestuursakkoord water en de Europese 
Kaderrichtlijn water. Dit betekent droge voeten conform het Waterbeheer 21e eeuw, 
voldoende water en een goede chemische en ecologische waterkwaliteit conform de 
Kaderrichtlijn water. Ook zijn de gebruiksfunctie en de grondwatersituatie optimaal op 
elkaar afgestemd. 
 
Ontwikkelingen 
 
Europees 
De Europese Kaderrichtlijn water is Europese wetgeving en stelt eisen aan de 
waterkwaliteit met een resultaatverplichting. Als niet wordt voldaan aan de eisen volgen 
boetes vanuit Brussel. Het voldoen aan de eisen die de Kaderrichtlijn water stelt is 
ambitieus, zowel wat betreft de termijn als wat betreft de te bereiken resultaten. De eisen 
uit de Kaderrichtlijn water worden vertaald in doelstellingen per stroomgebied. In 2009 
moet duidelijk zijn welke maatregelen nodig zijn om  de doelstellingen te behalen en in 
2015 moeten de doelstellingen zijn behaald. Als tijdens de uitvoering blijkt dat de 
doelstellingen niet kunnen worden behaald kan een lagere doelstelling worden 
voorgesteld of uitstel worden gevraagd in Brussel (maximaal twee keer zes jaar). Dit 
moet goed gemotiveerd gebeuren, bijvoorbeeld vanwege onevenredig hoge kosten. 
 
Gebieden waar de Vogel- en Habitatrichtlijn van toepassing is moeten ook voldoen aan 
de eisen uit deze richtlijn. De Vogel- en Habitatrichtlijn wordt geïntegreerd in de 
Kaderrichtlijn water om de processen van deze richtlijnen op elkaar af te stemmen. 
 
Landelijk 
Het Nationaal Bestuursakkoord Water is een convenant tussen Nederlandse overheden 
en stelt eisen aan de waterkwantiteit om wateroverlast te voorkomen (Waterbeheer 21e 
eeuw). Doelstelling daarin is dat de maatregelen voor 2015 zijn uitgevoerd. Landelijk 



 

  

Amsterdam duurzaam aan de 

top - Milieubeleidsplan 

Amsterdam 2007-2010 

Eindconcept Commissie 

10 mei 2007 

Pagina 90 van 142142 

Gemeente Amsterdam 
 

wordt gewerkt aan het integreren van beleid voor de Ecologische Hoofdstructuur, de 
Europese Kaderrichtlijn water en Waterbeheer 21e eeuw om kansen te benutten en 
tegenstrijdigheden te voorkomen. 
 
Het Ministerie van VROM heeft als beleidslijn voor regenwater de volgende 
voorkeursvolgorde: vasthouden, bergen, afvoeren. Wat betreft de waterkwaliteit van het 
regenwater is het landelijk beleid dat regenwater schoon genoeg is om naar het 
oppervlaktewater af te stromen, tenzij het overmatig wordt verontreinigd (bijvoorbeeld 
regenwater van zinken of koperen daken). Deze beleidslijn wordt ingevuld in de nieuwe 
regelgeving voor de Wet milieubeheer. De gemeente krijgt daarbij de mogelijkheid een 
verordening op te stellen om invulling te geven aan het regenwaterbeleid afgestemd op 
de plaatselijke situatie. Momenteel werkt het Ministerie van VROM aan het 
Uitvoeringsprogramma diffuse bronnen om invulling te geven aan de Europese 
Kaderrichtlijn water. Het regenwaterbeleid wordt daarin bevestigd. Ook zal naar 
verwachting worden ingezet op de voorbeeldfunctie van de overheid als het gaat om het 
gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen en bouwmetalen. In de Decembernota 2006 
geeft het rijk onder andere aan, dat zij certificering verplicht willen stellen voor het 
toepassen van bestrijdingsmiddelen op verharding. 
 
Voor grondwater wordt naar verwachting de zorgplicht verankerd in de nieuwe Waterwet. 
Deze zorgplicht houdt in, dat gemeenten in de openbare ruimte maatregelen moeten 
treffen om overtollig grondwater te verwerken. In Amsterdam heeft de gemeente deze 
taak 15 jaar geleden al op zich genomen. 
 
Lokaal 
Beleid en oplossingsrichtingen voor de waterproblemen zijn beschreven in verschillende 
beleidsplannen: 
 Waterplan Amsterdam (Amsterdam en AGV, 2001); 
 Waterbeheerplan Amstel, Gooi en Vecht 2006-2009 (AGV, 2006); 
 Afvalwaterplan Amsterdam 2005-2009 (Amsterdam en AGV, 2004). 

 
Het beleid in deze plannen is een lokale uitwerking van het Europese en landelijke 
beleid. De uitwerking vindt plaats op stadsdeelniveau vanuit bovengenoemde 
plankaders. Acties die vanuit genoemde plannen zijn opgestart betreffen onder andere: 
 de aanleg van extra ruimte voor water bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen; de 

combinatie van groen met waterberging is daarbij een kansrijke optie; 
 het vertragen van de afvoer van regenwater naar het oppervlaktewater door meer 

regenwater via infiltratie in de bodem af te voeren (sponswerking); 
 bergen van meer water in bestaand gebied door flexibel peilbeheer; 
 zorgen voor minder inlaat van gebiedsvreemd water door flexibel peilbeheer; 
 aanleg van natuurvriendelijke oevers bij ruimtelijke ontwikkelingen om de 

waterkwaliteit te verbeteren én om ecologische verbindingszones te maken én om 
water te bergen; 
 het afwisselend maaien van de oevers om de ecologie en daarmee de waterkwaliteit 

te verbeteren; 
 baggeren om de waterkwaliteit te verbeteren; 
 woonboten aansluiten op de riolering om de waterkwaliteit te verbeteren; 
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 bij onderhoud aan verkeersintensieve routes worden de kansen benut om de afvoer 
van regenwater zodanig aan te passen dat dit het oppervlaktewater zo min mogelijk 
verontreinigt. 

 
In dit Milieubeleidsplan Amsterdam 2007-2010 is het thema water op hoofdlijnen 
uitgewerkt. 
 
 
3.7.3  Doelstellingen en acties water 

Waterkwantiteit 
 
Doelstelling 
In 2010 is duidelijk waar in Amsterdam wateroverlast kan ontstaan en in welke mate dit 
acceptabel is. 
 
Acties 
 

Actie 3842 
Actieplan hemelwaterberging  
Resultaat Een vastgesteld actieplan met: 

 een inventarisatie van alle locaties in Amsterdam waar 
wateroverlast kan optreden bij de huidige 
weersomstandigheden.  
 voor iedere locatie met wateroverlast die niet voldoet aan 

de bestaande normen een beschrijving van de oplossing, 
wie dit gaat realiseren, op welke termijn en een indicatie 
van de kosten. 

Realiseerbaarheid Overleg met de stadsdelen is de basis voor oplossingen. 

Trekker Centrale stad (Waternet) 

Betrokkenen Stadsdelen, Hoogheemraadschappen Hollands 
Noorderkwartier en Rijnland 

Financiën Binnen reguliere begroting 

Capaciteit Binnen reguliere capaciteit 

Planning 2007-2008 inventariseren locaties met wateroverlast 
2009  wateroverlast toetsen aan bestaande normen 
2009  opstellen actieplan 
2010  bestuurlijk vaststellen actieplan 

Toelichting 
Volgens de landelijke normen heeft Amsterdam geen problemen met wateroverlast. Wel 
is sprake van plaatselijk water op straat bij extreme buien. Richtlijn bij de aanpak blijft de 
voorkeursvolgorde: vasthouden – bergen – afvoeren.  
 
In deze planperiode wordt de inventarisatie uitgevoerd van locaties met wateroverlast. 
Nadat de bestaande normen over de probleemgebieden zijn heengelegd, zal blijken of 
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deze wateroverlast acceptabel wordt gevonden of dat actie nodig is. Als actie nodig blijkt 
zal een Actieplan Hemelwaterberging worden opgesteld en ter vaststelling worden 
voorgelegd aan de verschillende besturen.  

 

 
 

Actie 3943 
Actieplan Daktuinen  
Resultaat Een breed gedragen Actieplan Daktuinen met daarin: 

 een inventarisatie en analyse van de belangrijkste 
knelpunten voor het realiseren van daktuinen in projecten 
 een uitwerking van oplossingen voor de knelpunten 
 een communicatieplan voor het promoten van daktuinen 
 de beschrijving van enkele concrete pilotprojecten 

Realiseerbaarheid Afhankelijk van de samenwerking met betrokkenen 

Trekker IVAM (Initiatiefgroep Groene Daken) 

Betrokkenen Kenniskring Amsterdam, DRO, landschapsarchitecten, 
hoveniers, woningbouwcorporaties, gebouweigenaren (UvA, 
VU, pensioenfondsen, beleggers), Waternet, DMB 

Financiën Binnen budget initiatiefgroep 

Capaciteit Binnen reguliere capaciteit IVAM 

Planning 2007 inventarisatie en analyse  
2008 uitwerken oplossingen 
2008 communicatieplan 
2009 beschrijving concrete projecten 
2010 vaststellen Actieplan Daktuinen door B&W 

Toelichting 
In 2004 is door de Dienst Ruimtelijke Ordening de Handleiding Daktuinen geschreven 
(www.dro.amsterdam.nl) waarin bewoners, maar ook eigenaren van bedrijven, scholen, 
winkelcentra of ziekenhuizen alle technische, financiële en juridische aspecten kunnen 
vinden over het realiseren van een daktuin. Daktuinen vertragen de afvoer van 
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regenwater, waardoor het riool minder wordt belast. Bovendien vergroten daktuinen de 
belevingswaarde van de directe omgeving en trekken flora en fauna aan. Ook vangen 
daktuinen stof af, waardoor ze een gunstig effect hebben op de luchtkwaliteit. Verder kan 
een daktuin een functie vervullen voor de eigenaar, zoals bijvoorbeeld een horecaterras 
op een winkelcentrum. 
 
In Amsterdam worden daktuinen nog niet vanzelfsprekend aangelegd. In Duitse steden is 
dit al meer het geval. De actie is bedoeld om inzicht te krijgen in de belemmeringen en 
een positieve impuls te geven aan het realiseren van daktuinen. 

 
 
Waterkwaliteit 
 
Doelstelling 
Amsterdam heeft bestuurlijk vastgesteld welke maatregelen worden genomen om te 
voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water.  
 
Acties 
 

Actie 4044 
Overzicht acties Kaderrichtlijn Water Amsterdam 

Resultaat Een overzicht van de acties in Amsterdam die noodzakelijk 
zijn voor de uitvoering van de KRW als input voor het 
stroomgebiedbeheerplan Rijn-West met daarin voor heel 
Amsterdam: 
 de KRW-doelstellingen voor de chemische en ecologische 

waterkwaliteit; 
 een inventarisatie van de knelpunten; 
 de acties die nodig zijn om de knelpunten op te lossen; 
 als knelpunten niet oplosbaar zijn voor 2015 de aanpak 

die wordt gevolgd.  

Realiseerbaarheid Overleg met de stadsdelen, Westpoort, Haven Amsterdam en 
andere betrokkenen is essentieel voor een gedragen 
resultaat. 

Trekker Centrale stad (Waternet) 

Betrokkenen Stadsdelen, centrale stad (Westpoort, Haven Amsterdam, 
DIVV, DAB), waterbeheerders 

Financiën Binnen reguliere begroting 

Capaciteit Binnen reguliere capaciteit 

Planning 2007  bepalen KRW doelstellingen voor Amsterdam 
2007-2008 inventariseren knelpunten 
2007-2008 opstellen overzicht noodzakelijke acties 
2009  bestuurlijk vaststellen stroomgebiedbeheerplan Rijn-

West 
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Toelichting 
De waterbeheerders zijn trekker in het proces om te voldoen aan de eisen uit de KRW. 
Eén van de eisen is dat in 2009 de chemische en ecologische doelstellingen voor de 
waterkwaliteit in Amsterdam duidelijk zijn en welke maatregelen nodig zijn om deze 
doelstellingen te halen. In Amsterdam is Waternet trekker van dit proces.  
 
Waternet werkt uit welke maatregelen door de waterbeheerder en welke maatregelen 
door de gemeente moeten worden genomen om in 2015 aan de doelstellingen te kunnen 
voldoen. Dit proces is in volle gang. In 2007 worden de eerste resultaten verwacht. 
Concrete acties die voortvloeien uit deze actie worden meegenomen in de 
milieuprogramma’s van de komende jaren. 
 
Het overzicht van acties in Amsterdam voor de KRW maakt onderdeel uit van het 
stroomgebiedbeheerplan Rijn-West. Het stroomgebiedbeheerplan is de vanuit de KRW 
verplichte rapportage en moet bestuurlijk worden vastgesteld door centrale stad én 
stadsdelen. 

 
 
 

 
Grondwater 
 
Doelstelling 
Minder grondwateroverlast (water in kelders) en grondwateronderlast (rotten van houten 
heipalen) in het stedelijk gebied door aanpak van bestaande en het voorkomen van 
nieuwe problemen. Bij de aanpak staan de bewoners en de betrokken organisaties 
centraal. 
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Acties 
 

Actie 4145 
Nota grondwater Amsterdam 2007-2011 
Resultaat De vastgestelde Nota grondwater Amsterdam 2007-2011 

waarin onderstaande speerpunten zijn uitgewerkt in 
doelstellingen en acties: 
 doelgerichte aandacht voor samenwerken, netwerken, 

communicatie en voorlichting; 
 ombuigen van de gebiedsgerichte aanpak naar een 

aanpak die individueel is waar het kan en gezamenlijk 
waar het moet; 
 gerichte acties om grondwaterproblemen te voorkomen. 

Realiseerbaarheid Goed 

Trekker Centrale stad (Waternet) 

Betrokkenen Woningbouwverenigingen, bewonersverenigingen, 
stadsdelen, DRO, IBA, DW, OGA, DMB 

Financiën Binnen reguliere begroting 

Capaciteit Binnen regulier budget 

Planning 2007  vaststellen 

Toelichting 
Uit de evaluatie van de nota Leven met grondwater blijkt dat de grondwaterzorg de 
afgelopen jaren duidelijk richting heeft gekregen. Een belangrijk deel van de acties is 
uitgevoerd of in gang gezet. De evaluatie heeft ook knelpunten en manco’s aan het licht 
gebracht. Op basis daarvan zijn de genoemde speerpunten voor de Nota grondwaterzorg 
Amsterdam 2007-2011 geformuleerd. 
 
In 2007 is duidelijk welke acties de komende jaren worden uitgevoerd. Hier zal in de 
milieuprogramma’s aandacht aan worden besteed. 

 
 
Afvalwater 
 
Doelstelling 
Concern Amsterdam vervult een voorbeeldfunctie en voortrekkersrol als het gaat om het 
voorkomen van de verontreiniging van regenwater. Vanuit deze voorbeeldfunctie en 
voortrekkersrol wordt overleg gevoerd met andere partijen (woningcorporaties, bedrijven) 
en gecommuniceerd met bewoners om op dezelfde manier te werken en verontreiniging 
van regenwater te voorkomen. 
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Acties 
 

Actie 4246 
Op weg naar certificering beheer openbare ruimte 

Resultaat  Vastgesteld plan van aanpak waaruit duidelijk wordt wat 
nodig is voor certificering van het beheer van de 
openbare ruimte en wanneer dit gerealiseerd kan zijn. 

 Plan van aanpak is uitgevoerd 

Realiseerbaarheid Afhankelijk van draagvlak bij betrokken diensten en bedrijven 

Trekker Centrale stad (Westpoort, Havenbedrijf, DIVV voor eigen 
grondgebied) 

Betrokkenen Stichting Milieukeur 

Financiën Binnen reguliere begroting 

Capaciteit Binnen reguliere capaciteit 

Planning 2007 opstellen en vaststellen plan van aanpak 
2008-2010 uitvoering plan van aanpak 

Toelichting 
In driekwart van het stedelijk gebied van Amsterdam wordt het regenwater met een apart 
riool direct naar het oppervlaktewater afgevoerd. Voor de kwaliteit van het 
oppervlaktewater is het van belang dat het regenwater schoon blijft. 
Onkruidbestrijdingsmiddelen, vooral bij gebruik op verhardingen, zijn een bron van 
verontreiniging. 
In 2006 hebben de stadsdelen en de centrale stad (Westpoort, Haven Amsterdam) een 
eigen Plan van aanpak diffuse bronnen gemaakt. Dit is gebeurd om te voldoen aan de 
eisen van de Wvo-vergunning voor overstorten en hemelwateruitlaten. In het Plan van 
aanpak diffuse bronnen is onder andere aangegeven hoe wordt omgegaan met 
onkruidbestrijdingsmiddelen.  
 
In de Decembernota 2006 geeft het rijk onder andere aan dat zij certificering willen 
verplichten bij het toepassen van onkruidbestrijdingsmiddelen op verharding. De 
Barometer Duurzaam Terreinbeheer is een certificering ontwikkeld door de Stichting 
Milieukeur om emissie van onkruidbestrijdingsmiddelen naar oppervlaktewater zoveel 
mogelijk te voorkomen. Certificering is mogelijk op verschillende niveaus: 
 brons: eisen aan het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen; 
 zilver: onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen en in het groen mogen alleen in 

uitzonderingssituaties worden toegepast;  
 goud: onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen en in het groen mogen alleen in 

uitzonderingssituaties worden toegepast; bovendien eisen voor het omgaan 
met onder andere bemesting, zwerfafval, groenafval, hondenpoep, 
gladheidbestrijding, inrichtingsmateriaal, brandstoffen en smeermiddelen. 

 
Certificering betekent een regelmatige controle door de certificatie-instelling en daarmee 
een garantie op de afgesproken werkwijze. Met certificering kan een gefundeerde 
invulling worden gegeven aan de in het rijksbeleid genoemde voorbeeldfunctie van 
overheden.  De certificering van de openbare ruimte heeft betrekking op een aantal 
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aspecten van het beheer. Het beheer van de openbare ruimte blijft gericht op alle 
beheeraspecten, zowel de gecertificeerde als de niet gecertificeerde waaronder de 
kwaliteit van de bestrating en het streefbeeld van het groen. 

 
 

Actie 4347 
Materiaalcheck gemeentelijke gebouwen  

Resultaat In de procedure om te komen tot bestekken voor het bouwen 
of renoveren van gemeentelijke gebouwen is een check 
ingebouwd op het gebruik van uitloogbare materialen. 

Realiseerbaarheid Afhankelijk van draagvlak bij diensten en bedrijven 

Trekker Centrale stad (diensten en bedrijven voor eigen gebouwen) 

Betrokkenen Bestuursdienst (in samenhang met actie 1114) 

Financiën Binnen reguliere begroting 

Capaciteit Binnen reguliere capaciteit 

Planning 2009-2010 aanvullen procedures met materiaalcheck 

Toelichting 
In driekwart van het stedelijk gebied van Amsterdam wordt het regenwater met een apart 
riool direct naar het oppervlaktewater afgevoerd. Voor de kwaliteit van het 
oppervlaktewater is het van belang dat het regenwater schoon blijft. Daken van 
uitloogbaar metaal, zoals zink en koper, zijn een bron van verontreiniging. 
 
In 2006 hebben de stadsdelen en de centrale stad (Westpoort, Haven Amsterdam) een 
eigen Plan van aanpak diffuse bronnen gemaakt. Dit is gebeurd om te voldoen aan de 
eisen van de Wvo-vergunning voor overstorten en hemelwateruitlaten. In het Plan van 
aanpak diffuse bronnen is onder andere aangegeven hoe wordt omgegaan met 
bouwmetalen. 
 
Door voor de daken van de eigen gebouwen geen gebruik meer te maken van 
uitloogbare materialen, zoals zink en koper, wordt invulling gegeven aan de in het 
rijksbeleid genoemde voorbeeldrol van overheden.  
 
In actie 11 14 wordt een plan van aanpak opgesteld waarin samenwerking bij 
nieuwbouw, renovatie en beheer van gemeentelijke gebouwen wordt uitgewerkt. Zodra 
deze samenwerking vorm krijgt kan de materiaalcheck vanuit dit samenwerkingsverband 
worden ingevuld. 
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MILIEUBELEIDSPLAN - PROCES 
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4  Korte terugblik 

Het Milieubeleidsplan Amsterdam 2004-2006, dat op 16 juni 2004 door de gemeenteraad 
is vastgesteld, was geldig tot eind 2006. Voor de periode 2007 tot en met 2010 is een 
nieuw milieubeleidsplan opgesteld. Als input voor dit nieuwe milieubeleidsplan is begin 
2006 de notitie Voorstellen Milieubeleidsplan 2007-2010 geschreven. Met het verschijnen 
van deze notitie is recht gedaan aan het raadsbesluit van 2004. Daarin werd besloten dat 
in 2006 voorstellen zouden worden gedaan voor het Milieubeleidsplan Amsterdam 2007-
2010 met helder geformuleerd beleid en met inzichtelijke keuzes die konden worden 
gebruikt bij het opstellen van het programakkoord en de financiële vertaling van dit 
akkoord. De Voorstellen Milieubeleidsplan 2007-2010 zijn vervolgens gebruikt bij de 
onderhandelingen voor het nieuwe programakkoord Mensen maken Amsterdam. 
 
Na de installatie van het nieuwe college van B&W is een nieuwe start gemaakt met het 
opstellen van milieubeleid voor de komende vier jaar. Het huidige college van B&W wil bij 
nieuwe (beleids)plannen een actieve betrokkenheid van belangrijke partners in de stad 
stimuleren en realiseren. De gemeente zoekt graag de samenwerking op met onder 
andere burgers, bedrijven, andere overheden en milieuorganisaties en wil gebruik maken 
van ideeën over hoe het milieubeleid er in de komende jaren in Amsterdam uit kan gaan 
zien. De inhoud van dit Milieubeleidsplan Amsterdam 2007-2010 is dan ook tot stand 
gekomen door het toepassen van een interactieve benadering waarbij belangrijke 
partners werden uitgenodigd om hun inbreng te leveren.  
 
Uit de Voorstellen Milieubeleidsplan 2007-2010 is wel het zogenaamde cafetariamodel 
overeind gebleven. De essentie hiervan is, dat het milieubeleidsplan inhoudelijk een plan 
is voor centrale stad en stadsdelen, maar dat de centrale stad bestuurlijk alleen besluit 
over hetgeen onder de eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden valt. De 
stadsdelen gebruiken het milieubeleidsplan als kader en inspiratie voor het maken en 
uitvoeren van eigen milieubeleid. 
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5  Keuze thema’s 

Keuze thema’s milieubeleidsplan 
De keuze voor een uitwerking van de acties gericht op de milieuthema’s lucht, geluid, 
klimaat, duurzaam consumeren en produceren, bodem, groen en water is bewust 
gemaakt. Op basis van de vorige milieubeleidsplannen en de Integrale Milieuvisie 
Amsterdam 1994-2015 zijn medio 2005 mogelijke thema’s geïnventariseerd binnen de 
resultaatgebieden milieu, water en groen. Per thema werd een omgevingsanalyse 
uitgevoerd: inhoudelijk deskundigen werden geïnterviewd om zicht te krijgen op recente 
en te verwachten ontwikkelingen. Daarnaast werd zoveel mogelijk relevante informatie 
op het gebied van Europese en landelijke regelgeving, beleid en plannen verzameld en 
doorgenomen op relevante aspecten. De inventarisatie is eind 2005 besproken met de 
portefeuillehouders milieu van de stadsdelen. Vanuit de gemaakte omgevingsanalyse is 
gekozen voor een uitwerking naar milieuthema’s. 
 
De keuze voor een indeling naar milieuthema’s sluit aan op de Europese en landelijke 
benadering. Aansluiting daarbij heeft als voordeel dat het Actieplan Luchtkwaliteit 
Amsterdam 2005 en het Actieplan Geluid Amsterdam op een éénduidige plaats kunnen 
worden opgenomen in dit Milieubeleidsplan Amsterdam 2007-2010. Ook het 
programakkoord richt zich met de investeringen in luchtkwaliteit en groen op 
milieuthema’s. 
 
Zwerfafval 
De Amsterdammer vindt zwerfafval en het schoon zijn van de leefomgeving nog steeds 
het belangrijkste milieuprobleem. Dit komt ook naar voren in de gesprekken die met 
Amsterdammers zijn gehouden als voorbereiding op dit milieubeleidsplan. De aanpak 
van zwerfafval en de zorg voor de schoonheid van de leefomgeving is een taak die door 
de stadsdelen wordt uitgevoerd. Daarbij wordt al jarenlang actief ingezet op goede 
voorzieningen en voorlichting, maar ook op handhaving.  
Deze taak is daarom niet als (nieuwe) actie in het milieubeleidsplan opgenomen. 
 
Handhaving 
In het Milieubeleidsplan Amsterdam 2004-2006 was handhaving genoemd als 
aandachtspunt. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de professionalisering van de 
handhaving, mede als gevolg van de landelijke eisen die hieraan worden gesteld. 
Amsterdam heeft inmiddels vastgelegd hoe de professionalisering wordt aangepakt en is 
bezig met de implementatie hiervan in de werkprocessen. Op basis van ervaringen in de 
praktijk worden de werkprocessen voortdurend verbeterd en gestroomlijnd. Hiermee is 
professionele handhaving onderdeel van het reguliere werk geworden. Zo is naar 
aanleiding van het gebeuren rondom de Probo Koala een verbeterplan uitgewerkt voor 
de handhaving van afvalstromen. Een dergelijk verbeterplan volgt een eigen traject. De 
reguliere handhavingstaken zijn dan ook niet opgenomen in het Milieubeleidsplan 
Amsterdam 2007-2010.  
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Waar een extra impuls wenselijk is voor de handhaving is dit aangegeven bij de 
betreffende acties van de verschillende milieuthema’s.  
 
Externe veiligheid 
Externe veiligheid was eveneens een aandachtspunt in het Milieubeleidsplan Amsterdam 
2004-2006. Inmiddels is het plan Fysieke Veiligheid (2005) vastgesteld. Hiermee is voor 
externe veiligheid duidelijk wat het beleid is en is geregeld hoe en door wie de uitvoering 
wordt opgepakt. Het aandachtspunt is daarmee afgehandeld, zodat het opnemen van dit 
aandachtspunt in het Milieubeleidsplan Amsterdam 2007-2010 niet meer aan de orde is. 
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6  Actieve betrokkenheid  

Het huidige college van B&W wil bij nieuwe (beleids)plannen een actieve betrokkenheid 
van belangrijke partners in de stad stimuleren en realiseren. Bij het opstellen van het 
Milieubeleidsplan Amsterdam 2007-2010 is dan ook gekozen voor een open benadering.  
 
Publieksactie: Ik-Ver-Tel-Mee videozuil 
Bewoners van Amsterdam hebben hun mening kunnen geven over het milieu en het 
toekomstige milieubeleid in gesprekken uitmondend in een videoboodschap. De videozuil 
stond op de Ten Katemarkt in Oud-West. Ruim dertig mensen gaven klachten, 
oplossingen en suggesties mee in een videoboodschap. De inhoud van de 
videoboodschappen is gebruikt als toets van de milieuvisie en bij het uitwerken van de 
acties. 
 
Werkconferentie 
In de aanloop naar het Milieubeleidsplan Amsterdam 2007-2010 is een werkconferentie 
georganiseerd om invulling te geven aan de open benadering. De werkconferentie werd 
bezocht door ruim 100 deelnemers van gemeentelijke diensten, stadsdelen, bedrijven, 
onderzoeksbureaus, milieuorganisaties en woningcorporaties. Tijdens de 
werkconferentie stond per thema een paneel opgesteld met daarop een visie met 
toelichting. Om inspiratie op te doen en als input voor discussies stonden op het paneel 
ook ideeën en suggesties voor doelstellingen en acties. De deelnemers konden op die 
manier hun gedachten vormen over wat de gemeente voorzag als belangrijke 
doelstellingen en acties en daarop vanuit hun eigen expertise reageren. De 
mogelijkheden tot bijvoorbeeld het herformuleren van acties en het toevoegen van 
nieuwe acties waren tijdens de bijeenkomst volop aanwezig. Iedereen kon vragen stellen, 
(schriftelijk) reageren en in de workshops doorpraten over de verschillende thema’s. Ook 
werden per thema dilemma’s besproken en werd de deelnemers gevraagd een keuze te 
maken. Dit gaf een goede indicatie voor het draagvlak van de verschillende kwesties. De 
ideeën en opmerkingen van de deelnemers zijn gebruikt voor het genereren en uitwerken 
van acties. 
 
De sfeer tijdens de werkconferentie was open en de interactieve opzet werd door de 
deelnemers gewaardeerd. De oproep die de wethouder Milieu deed om vooral met elkaar 
te werken aan een nieuw milieubeleid en daar waar mogelijk ook samen op te trekken in 
de uitvoering viel in goede aarde. Mede als resultaat hiervan is samenwerking 
aangeboden vanuit de marktpartijen. 
 
Gedurende de werkconferentie zijn cartoons gemaakt. De kracht van de cartoons is dat 
zij de dilemma’s en de gevoerde discussies op een humoristische wijze helder 
weergeven. Het is de bedoeling de cartoons te gebruiken bij de communicatie rond het 
milieubeleidsplan en de uitvoering van het milieubeleid. 
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7  Bestuurlijk besluitvormingstraject 

 
Centrale stad en stadsdelen 
In het Portefeuillehoudersoverleg Leefomgeving van 8 december 2005 is afgesproken 
het nieuwe Milieubeleidsplan Amsterdam 2007-2010 op te zetten als milieubeleidsplan 
voor de centrale stad met keuzemogelijkheden voor de stadsdelen (cafetariamodel). Het 
milieubeleidsplan bevat stadsbreed gewenste doelstellingen en acties voor centrale stad 
en stadsdelen. Bij de uitwerking van de acties is expliciet onderscheid gemaakt tussen 
hetgeen valt onder de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de centrale stad 
(eerste deel: Milieubeleidsplan - Visie en acties centrale stad) en hetgeen valt onder de 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de stadsdelen (vierde deel: 
Milieubeleidsplan - Acties ter inspiratie voor stadsdelen). De centrale stad stelt uiteindelijk 
alléén de doelstellingen en acties vast die vallen onder haar eigen verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden, zoals deze zijn verwoord in het eerste deel van het milieubeleidsplan. 
De stadsdelen gebruiken het vierde deel van het milieubeleidsplan als kader en inspiratie 
voor het maken en uitvoeren van eigen milieubeleid: stadsdelen kiezen welke 
doelstellingen en acties uit het milieubeleidsplan zij opnemen in het eigen milieubeleid en 
vullen dit indien gewenst aan met eigen milieubeleid en acties.  

De gekozen besluitvorming geeft tevens helderheid over verantwoordelijkheden in de 
uitvoering: de centrale stad voert de maatregelen uit die zij heeft vastgesteld in het eerste 
deel van het Milieubeleidsplan Amsterdam 2007-2010 en de stadsdelen voeren de 
maatregelen uit die zij hebben vastgesteld in het eigen milieubeleid. De centrale stad 
faciliteert of coördineert stadsdeelacties actief wanneer dit is vastgelegd in de acties van 
het Milieubeleidsplan Amsterdam 2007-2010. Daarnaast kan de centrale stad op verzoek 
van de stadsdelen worden gevraagd om te coördineren, te adviseren of te faciliteren bij 
de uitvoering van stadsdeelmaatregelen. Dit kan in de vorm van ad hoc inhoudelijke of 
procesmatige ondersteuning, maar ook op een meer structurele wijze. De samenwerking 
van stadsdelen in het projectbureau ARC (Amsterdam Reduceert CO2) is een goed 
voorbeeld van een structurele samenwerkingsvorm. 
 
Beslismomenten en informatierondes 
De inspraak heeft volgens de inspraakverordening betrekking op nieuw beleid. Dit 
betekent dat van het concept Milieubeleidsplan Amsterdam 2007-2010 het eerste deel 
Milieubeleidsplan – Visie en acties centrale stad voor inspraak moet worden 
aangeboden. Als verantwoording van de wijze waarop het milieubeleidsplan tot stand is 
gekomen is voorgesteld ook het tweede deel Milieubeleidsplan – Proces mee te laten 
gaan in de inspraakprocedure. Het derde deel Milieubeleidsplan –Uitvoering centrale 
stad in 2007 heeft de status van een milieuprogramma beleidstaken en is, net als de 
reguliere milieuprogramma’s, niet ter inspraak aangeboden. Dit deel is parallel aan de 
inspraak uitgewerkt. Het vierde en laatste deel, Milieubeleidsplan – Acties ter inspiratie 
voor stadsdelen, is bedoeld voor stadsdelen als inspiratiebron bij het opstellen van eigen 
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milieubeleid en milieuprogramma en is derhalve ook niet ter inspraak aangeboden door 
de centrale stad. 
 
De inspraakprocedure geeft de stadsdelen de mogelijkheid te reageren op het concept 
Milieubeleidsplan Amsterdam 2007-2010. De portefeuillehouders Milieu zijn tijdens de 
inspraakperiode geconsulteerd door de portefeuillehouder Milieu. Parallel aan de 
inspraakprocedure is het concept Milieubeleidsplan Amsterdam 2007-2010, 
vooruitlopend op de bestuurlijke besluitvorming, ter kennisname gestuurd aan de 
raadscommissies. Na de inspraak doorloopt het milieubeleidsplan de 
besluitvormingsprocedure die uitmondt in vaststelling door de gemeenteraad. 
 
In het schema hieronder is weergegeven op welke momenten de verantwoordelijke 
bestuurders is gevraagd besluiten te nemen en op welke momenten stadsdelen zijn 
geïnformeerd. Ook de formele inspraakperiode is in het schema opgenomen. 
 

Wie/wat  Wanneer Besluitvormend Informerend 

    

Wethouder Milieu: bespreking concept november 2006  X 

Wethouder Water: akkoord met concept november 2006 X  

Stuurgroep Milieu: consultatie december 2006  X 

Wethouder Milieu: akkoord met concept januari 2007 X  

B&W: eerste en tweede deel 

milieubeleidsplan vrijgeven voor inspraak 

februari 2007 X  

Milieucoördinatoren stadsdelen: ter 

kennisname 

februari 2007  X 

Raadscommissies: ter kennisname februari 2007  X 

Sectorhoofdenoverleg wonen/werken 

stadsdelen: advies aan 

portefeuillehouders Milieu 

februari 2007  X 

Portefeuillehouders Milieu: consultatie 

door wethouder Milieu 

februari 2007  X 

Inspraak februari-maart 2007  X 

B&W: bespreking milieubeleidsplan, 

inspraaknota en wijzigingsvoorstellen  

mei 2007 X  

Raadscommissies: bespreking 

milieubeleidsplan, inspraaknota en 

wijzigingsvoorstellen 

mei 2007 X  

Gemeenteraad: vaststelling eerste, 

tweede en derde deel van het 

milieubeleidsplan 

juli 2007 X  
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8  Gebruik milieubeleidsplan 

Het Milieubeleidsplan Amsterdam 2007-2010 is een ambitieus plan. Een groot aantal 
acties is opgenomen die in de komende jaren zullen bijdragen aan een meer duurzaam 
en leefbaar Amsterdam.  
 
Milieubeleidsplan – Visie en acties centrale stad is de kern van het Milieubeleidsplan 
Amsterdam 2007-2010. Hierin staan de visie, de ideeën achter de uitwerking en de acties 
voor de centrale stad.  Bij elke actie is een resultaat geformuleerd dat concreet en 
afrekenbaar is. Ook is een planning bijgevoegd en is zo mogelijk per jaar aangegeven 
welke deelactie uitgevoerd gaat worden om tot het uiteindelijke resultaat te komen. De 
voor de uitvoering benodigde capaciteit en financiën zijn in Milieubeleidsplan – Visie en 
acties centrale stad indicatief weergegeven. In de jaarlijks op te stellen 
milieuprogramma’s worden capaciteit en financiën uitgewerkt als onderdeel van de 
begrotingscyclus. Voor 2007 is het milieuprogramma voor de uitvoering van de 
beleidstaken van de centrale stad opgenomen in het derde deel van dit 
milieubeleidsplan: Milieubeleidsplan – Uitvoering centrale stad in 2007. 
 
Bij de uitwerking van de visie van de centrale stad naar acties is steeds nagegaan welke 
rol de stadsdelen kunnen vervullen bij het bereiken van de doelstellingen. Hiervoor zijn, 
vaak in aansluiting op de acties van de centrale stad, mogelijke acties voor de stadsdelen 
opgesteld. Deze acties zijn opgenomen in het laatste deel: Milieubeleidsplan – Acties ter 
inspiratie voor stadsdelen. 
 
Met het Milieubeleidsplan Amsterdam 2007-2010 wordt gekozen voor flexibiliteit in de 
uitvoering. Uit de in dit milieubeleidsplan beschreven acties kunnen nieuwe acties 
voortkomen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het op te stellen overzicht van acties die 
nodig zijn om te voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water. Ook kunnen acties uit het 
Milieubeleidsplan Amsterdam 2007-2010 de komende jaren (deels) niet meer relevant of 
achterhaald zijn bijvoorbeeld door wijzigingen in het landelijke beleid of door een 
veranderende prioriteitstelling binnen de gemeente. Het is de bedoeling om jaarlijks de 
set acties uit het milieubeleidsplan te actualiseren. Het resultaat hiervan wordt 
opgenomen in de milieuprogramma’s voor de centrale stad. Uitgangspunten voor de 
actualisatie blijven de in het Milieubeleidsplan Amsterdam 2007-2010 geformuleerde 
milieuvisie en de bij de milieuthema’s geformuleerde doelstellingen. 
 
De rapportage over de uitvoering en de voortgang van de acties uit het Milieubeleidsplan 
Amsterdam 2007-2010 vindt plaats in het milieuverslag. Het milieuverslag over een jaar 
geeft een verantwoording van de acties die in het milieuprogramma voor dat jaar zijn 
opgenomen. Hierbij wordt aangegeven of de geprogrammeerde (deel)acties zijn 
uitgevoerd en of het beoogde resultaat is bereikt. Aan het eind van de planperiode wordt 
de Milieubalans 2010 opgesteld. Vergelijking van de gegevens uit de milieubalans van 
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2006 en 2010 geeft een indicatie van de bereikte verbeteringen6. Een aantal acties 
omvat aanvullende monitoring in de vorm van een nulmeting en een resultaatmeting, 
omdat de gewenste gegevens niet in de huidige milieubalans zijn opgenomen. 
 
In onderstaande tabel is een globaal tijdschema gegeven van de hiervoor omschreven 
uitvoering. 
 
 

Periode Besluitvorming over 

  

Vierde kwartaal 2006 Milieubalans 2006 

Eerste kwartaal 2007 Milieuprogramma 2007 (wettelijke taken) 

Tweede kwartaal 2007 Milieubeleidsplan Amsterdam 2007-2010  

Milieuprogramma 2007 (beleidstaken) 

Vierde kwartaal 2007 Milieuprogramma 2008 

Tweede kwartaal 2008 Milieuverslag 2007 

Vierde kwartaal 2008 Milieuprogramma 2009 

Tweede kwartaal 2009 Milieuverslag 2008 

Vierde kwartaal 2009 Milieuprogramma 2010 (wettelijke taken) 

Tweede kwartaal 2010 Milieuverslag 2009 

Vierde kwartaal 2010 Milieubalans 2010 

Eerste kwartaal 2011 Milieubeleidsplan 2010 – 2014 

Milieuprogramma 2010 (beleidstaken) 

 
 
 

                                                      
6  De milieubalans meet de kwaliteit van het Amsterdamse milieu met een aantal indicatoren. 
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9  Communicatie  

In de aanloop naar het nieuwe Milieubeleidsplan Amsterdam 2007-2010 is diverse 
partijen gevraagd om een actieve inhoudelijke bijdrage te leveren. Samenwerken is een 
woord dat daarbij vaak genoemd is. Maar natuurlijk is ook bij de uitvoering van het 
milieubeleidsplan de inbreng van onder andere milieuorganisaties, stadsdelen, 
gemeentelijke diensten, bedrijven, universiteiten en inwoners van belang. De centrale 
stad wil bij de uitvoering daarom ook de actieve betrokkenheid en de mogelijkheid tot het 
geven van daadwerkelijke input blijvend stimuleren. Deze insteek, zoals ook tijdens de 
werkconferentie werd benadrukt, wordt voortgezet om het gevoel van ambitie vast te 
houden. Een aantal communicatiemiddelen wordt ingezet om hier in de komende jaren 
volop aandacht aan te schenken.  
 
1. Jaarlijkse bijeenkomst 
Elk jaar wordt in juni voor (externe) partijen die een rol hebben in de uitvoering van het 
Milieubeleidsplan Amsterdam 2007-2010, een bijeenkomst georganiseerd. De opzet van 
deze bijeenkomst zal een zelfde open karakter hebben als de werkconferentie die voor 
het opstellen van het Milieubeleidsplan Amsterdam 2007-2010 is georganiseerd. De 
partijen kijken jaarlijks samen in hoeverre de acties uit het Milieubeleidsplan Amsterdam 
2007-2010 nog actueel zijn en of er nieuwe acties kunnen worden toegevoegd. De 
resultaten van deze bijeenkomst worden uitgewerkt in het milieuprogramma van de 
centrale stad van het opvolgende jaar. 
 
2. Informatie op internet   
Op www.amsterdam.nl en www.dmb.amsterdam.nl zal informatie over onder andere de 
uitvoering van het milieubeleidsplan te vinden zijn. Ook alle relevante (bestuurlijke) 
documenten worden via internet beschikbaar gesteld. Daarnaast bestaat de mogelijkheid 
om successen te presenteren en deze te delen met andere geïnteresseerden.   
 
Uiteraard wordt ook verslag gedaan van de acties die op communicatiegebied zijn en 
worden uitgevoerd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de publieksactie op de Ten Katemarkt 
van 15 september 2006, de werkconferentie van 28 september 2006 en de cartoons die 
zijn gemaakt. Maar ook uitnodigingen en verslagen van de jaarlijkse bijeenkomsten in 
juni zullen op internet terug te vinden zijn.  
 
3. Communicatie binnen de acties 
In dit milieubeleidsplan zijn veel acties gepland waar communicatie een belangrijk 
onderdeel van uitmaakt. Een actie zoals de koploperalliantie (actie 1518) kan alleen maar 
slagen door een goede communicatie met de betrokken partijen. Als de koploperalliantie 
succesvol is willen we dat bovendien graag laten zien, om zo een aanjaagfunctie te 
vervullen. Daarvoor is kennisverspreiding en communicatie nodig. Enkele acties zijn in 
hoofdzaak communicatief van aard, zoals het stimuleren van  energiebewustzijn en 
energiebesparing bij kleine ondernemers (actie 1821), maar ook de gemeentebrede 
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campagne om biologische catering te promoten (actie 2528). Tot slot voorziet dit 
milieubeleidsplan in verbetering van de informatievoorziening op internet, zowel voor 
ondernemers (actie 1922, energie-informatie op het ondernemersloket) als voor 
bewoners (zoals met actie 3336, website groen). 
 
Maar ook bij andere acties is het belangrijk om zichtbaar te maken wat de gemeente 
doet, wat andere partijen doen, en wat bewoners en bedrijven zelf kunnen doen. Op die 
manier wordt het draagvlak voor milieubeleid versterkt. Binnen de gemeentelijke 
organisatie met bijvoorbeeld Intranet Amsterdam, Hoogvliegers, de Maxxx of met 
bijeenkomsten. Naar bewoners en bedrijven bijvoorbeeld met internet, persaandacht, 
nieuwsbrieven of publicaties.  
 
De verantwoordelijkheid voor communicatie binnen de acties ligt bij de trekkers van die 
actie. Daarbij is tijdige inbreng van communicatiedeskundigen zeer waardevol, 
bijvoorbeeld bij het opzetten van campagnes of het uitvoeren van 
communicatieonderzoek (deskresearch, interviews of enquêtes). 
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MILIEUBELEIDSPLAN - UITVOERING 

ACTIES CENTRALE STAD IN 2007 
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10  Planning en resultaat 

Ieder jaar maken de centrale stad en de stadsdelen een milieuprogramma waarin is 
aangegeven welke milieutaken dat jaar worden uitgevoerd. Het milieuprogramma is één 
van de instrumenten waarmee handen en voeten wordt gegeven aan de uitvoering van 
milieubeleid en wettelijke taken. De centrale stad en de stadsdelen zijn verplicht om 
jaarlijks een milieuprogramma vast te stellen op grond van artikel 4.20 van de Wet 
milieubeheer. In het milieuprogramma wordt zo concreet mogelijk beschreven welke 
taken in dat jaar worden uitgevoerd en welke middelen daarvoor worden ingezet, zodat 
het bestuur daadwerkelijk verantwoording af kan leggen. 
 
Vanwege het lange bestuurlijke traject van het Milieubeleidsplan Amsterdam 2007-2010 
worden de acties die in 2007 starten nu in het milieubeleidsplan geprogrammeerd en 
uitgewerkt. Daarmee heeft het deel Milieubeleidsplan - Uitvoering acties centrale stad in 
2007 de status van een milieuprogramma voor beleidstaken7. De overige (wettelijke) 
taken en diensten die de Dienst Milieu en Bouwtoezicht uitvoert voor de centrale stad en 
Westpoort, zijn geprogrammeerd in het Milieuprogramma wettelijke taken Amsterdam 
2007 centrale stad. 
 
In dit derde deel wordt alleen de uitvoering uitgewerkt van de acties waarvoor de centrale 
stad verantwoordelijk is, dus de acties uit het eerste deel van het milieubeleidsplan: 
Milieubeleidsplan - Visie en acties centrale stad. Net als de reguliere milieuprogramma’s 
is het derde deel van het milieubeleidsplan, Milieubeleidsplan - Uitvoering acties, niet ter 
inspraak aangeboden. Stadsdelen kunnen, wanneer zij er voor kiezen een actie op te 
pakken, de programmering en uitwerking opnemen in hun eigen milieuprogramma’s  
 
Hoofdstuk 11 geeft een overzicht van alle acties die in 2007 door de centrale stad 
worden uitgevoerd. Per actie is het resultaat, de trekker en de benodigde financiën en 
capaciteit voor 2007 aangegeven. Uitgangspunt hiervoor is de planning van de acties in 
het Milieubeleidsplan Amsterdam 2007-2010: alle acties die gepland zijn voor 2007 zijn 
opgenomen. Toch zullen in de praktijk van de uitvoering, waar mogelijk, ook acties die 
voor 2008 staan geprogrammeerd al in 2007 van start gaan of worden voorbereid. 
Hierover zal in het milieuverslag over 2007 worden gerapporteerd. 

                                                      
7  Het milieuprogramma voor de centrale stad omvat normaliter de uitvoering van de wettelijke milieutaken 

én de uitvoering van beleidstaken. Voor 2007 is besloten voor de wettelijke en de beleidstaken een apart 
milieuprogramma te maken. Hierdoor hoefde de vaststelling van het milieuprogramma voor de wettelijke 
milieutaken niet te wachten op de vaststelling van het milieubeleidsplan waarin de beleidstaken worden 
afgesproken. 
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11  Uitvoering acties 

Actie 
nr. 

Thema 
Titel actie 
centrale stad 

Resultaat 2007 Trekker Financiën / Capaciteit 2007 

  Lucht  
 
 

  

  Zie Actieplan Luchtkwaliteit Amsterdam.   

 

 

Geluid    

1 
 

 

Jaarlijkse actualisatie 
digitale geluidkaart 
 

Internetversie van de geluidkaart op de website 
van de gemeente. 
 
 

Centrale stad 
(DMB): 
opdrachtgever 

Apparaatskosten budget Omgevingslawaai 
(subsidie VROM) 
/ 

DMB binnen reguliere capaciteit 
DIVV betaalde opdracht binnen 
Apparaatskosten budget Omgevingslawaai 
DRO betaalde opdracht binnen 
Apparaatskosten budget Omgevingslawaai 

2 
 

 

Actieplan Geluid Opstellen van een concept Actieplan Geluid  
waarin beleidskeuzen voor te nemen 
maatregelen zijn gemaakt om omgevingslawaai 
(met name wegverkeer) in Amsterdam te 
beheersen en waar nodig te verminderen. 

Centrale stad 
(DMB) 

Apparaatskosten budget Omgevingslawaai 
(subsidie VROM) 
/  
 
DMB binnen reguliere capaciteit  
DIVV betaalde opdracht binnen 
Apparaatskosten budget Omgevingslawaai 
DRO betaalde opdracht binnen 
Apparaatskosten budget Omgevingslawaai 

3 
 

 

Toepassen dunne 
deklagen (stil asfalt) 
als 
wegdekverharding 

1. Een inventarisatie van de wegvakken 
(hoofdnet auto) waarop het aanbrengen 
van een zogenaamde dunne deklaag (stil 
asfalt) mogelijk en zinvol is.  

2. In het concept Actieplan Geluid zijn een 
uitvoeringsprogramma, planning en 
kostenraming opgenomen.  

Centrale stad 
(DIVV) 

1. Binnen reguliere begroting DIVV 
2. Apparaatskosten budget 

Omgevingslawaai (subsidie VROM) 
/ 

1. DIVV binnen reguliere capaciteit 

2. DMB binnen reguliere capaciteit 

4 
 

 

Sanering 
geluidhinder 
woningen op de  
A-lijst 

Bij 800 woningen van de A-lijst zijn 
maatregelen getroffen die het lawaai afkomstig 
van verkeer in de woningen verminderen. 
 

Centrale stad (DW) ISV2-budget voor 800 woningen per jaar 
/ 
DW uit ISV2-budget voor 800 woningen per 
jaar 

DMB binnen reguliere capaciteit  

5 Handhaving 
geluidshinder door 
brommers door politie 

Opstellen van een projectplan waarin is 
aangegeven hoe de politie de geluidsoverlast 
door scooters en brommers gaat handhaven 

Centrale stad 
(politie) 

Binnen regulieren begroting politie 
/ 
Binnen reguliere capaciteit politie 

65 
 

Stedelijke 
Projectgroep

Samenstellen stedelijke projectgroep 
burenlawaai De projectgroep functioneert als

Centrale stad (DW) Binnen reguliere begroting DW 
/ 
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Actie 
nr. 

Thema 
Titel actie 
centrale stad 

Resultaat 2007 Trekker Financiën / Capaciteit 2007 

Burenlawaai platform voor het uitwisselen van kennis en 
ervaring. 

DW binnen reguliere capaciteit 

87 
 

Amsterdamse 
Richtlijn Bouwlawaai 

Opstellen Amsterdamse Richtlijn Bouwlawaai. 
 

Centrale stad 
(DMB) 

Binnen reguliere begroting DMB 
/ 
DMB binnen reguliere capaciteit 

98 
 

Stille gebieden Inventariseren van bestaande en potentiële  
stille gebieden. Een inventarisatie geeft aan op 
welke plekken de kwaliteit voldoende is, waar 
deze verbeterd kan worden, op welke wijze 
deze kwaliteitsverbetering kan worden bereikt 
en waar nieuwe stille gebieden kunnen worden 
toegevoegd.   

Centrale stad 
(DMB) 

Apparaatskosten budget Omgevingslawaai 
(subsidie VROM) 
/ 
DMB binnen reguliere capaciteit 

109 
 

Continuering 
deelname aan 
Commissie 
Regionaal Overleg 
Schiphol 

Actieve deelname aan de Commissie 
Regionaal Overleg Schiphol (CROS), onder 
meer het via werkgroepen leveren van 
adviezen over het terugdringen van de 
geluidsoverlast van vliegtuigen. 

Centrale stad (EZ) Binnen reguliere begroting EZ 
/ 
EZ binnen reguliere capaciteit 
DMB binnen reguliere capaciteit  

1110 
 

Reguleren 
vestigingsmogelijk-
heden helihavens 

1. Een inventarisatie van de juridische 
mogelijkheden om helihavens te weren. 

2. Amsterdam dringt bij het Rijk aan op 
nieuwe regelgeving waarmee de 
gemeente de vestiging van helihavens 
kan tegengaan. 

Centrale stad 
(DMB) 

Binnen reguliere begroting DMB  
/ 
DMB binnen reguliere capaciteit  
DRO binnen reguliere capaciteit 

 

 

Klimaat 
 
 

   

12 Energievisie 
Amsterdam 

Een energievisie voor de stad Amsterdam 
waarin de definitieve klimaatdoelstelling voor 
de stad Amsterdam is vastgelegd en 
onderbouwd en waarin de acties zijn 
omschreven die nodig zijn om de 
klimaatdoelstelling te realiseren. 

Centrale stad 
(DMB) 

Binnen reguliere begroting DMB  
/ 
DMB binnen reguliere capaciteit 

13 Participeren in het 
Clinton Global 
Initiative 

Valuecase en businesscase als eerste stappen 
om te komen tot een verzameling best 
practices op het gebied van ICT en klimaat met 
als doel CO2-emissie te reduceren gericht op : 
 verkeer (uitwerking DIVV) 
 gemeentelijke gebouwen (uitwerking 

DMB) 
 gebouwde omgeving (uitwerking DMB) 

Centrale stad 
(OGA) 

Binnen reguliere begroting OGA, DIVV en 
DMB 
/ 
Binnen reguliere capaciteit OGA, DIVV en 
DMB 

1411 
 
 

Amsterdam op weg 
naar een CO2-
neutrale 
gemeentelijke 
organisatie 

1. Aanstellen programmamanager. 
2. Opstellen en vaststellen plan van aanpak 

dat binnen de gemeentelijke organisatie 
breed gedragen wordt. In dit plan van 
aanpak is onder andere aandacht voor: 
A. energie in managementcontracten: in 

alle managementcontracten die het 
college van B&W met directeuren van 
diensten en bedrijven sluit is een

Centrale stad 
(bestuursdienst) 

Binnen reguliere begroting DMB 
/ 
DMB binnen reguliere capaciteit 
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doelstelling opgenomen voor 
duurzaam energiegebruik door de 
betreffende dienst;  

B. milieuzorg in de jaarplancyclus; 
C. samenwerking bij nieuwbouw, 

renovatie en beheer van 
gemeentelijke gebouwen. 

1613 
 

Energiebesparing in 
de openbare 
verlichting 

1. Vaststellen beheerplan openbare 
verlichting, waarin is opgenomen dat bij 
vervanging, vernieuwing en uitbreiding 
van openbare verlichting energiebesparing 
wordt toegepast.  

2. Uitvoering van het beheerplan. 

1. Centrale stad 
(DIVV) 

2. Centrale stad 
(DIVV): 
openbare 
verlichting 
gehele stad 

1. Binnen reguliere begroting DIVV  
2. Binnen reguliere begroting DIVV  
/ 
1. DIVV binnen reguliere capaciteit 
2. DIVV binnen reguliere capaciteit 

DMB binnen reguliere capaciteit 

1714 
 

Verduurzaming eigen 
wagenpark 

Beperking van brandstofgebruik als standaard 
criterium meenemen bij de uitvoering van het 
Actieplan Luchtkwaliteit Amsterdam (bij de 
vernieuwing van het wagenpark van het GVB, 
van gemeentelijke diensten en stadsdelen, en 
het vaartuigenpark (de acties 15, 16 en 17 uit 
het Actieplan Luchtkwaliteit Amsterdam)). 

Centrale stad 
(Projectbureau 
Luchtkwaliteit): 
aansturing en 
coördinatie 
uitvoeren Actieplan 
Luchtkwaliteit 
Amsterdam 
Centrale stad 
(DMB) actie 15, 
Centrale stad 
(GVB) actie 16, 
Centrale stad 
(Haven 
Amsterdam) actie 
17 uit het Actieplan 
Luchtkwaliteit 
Amsterdam 

Investeringen van diensten en bedrijven en 
het GVB binnen de uitvoering van het 
Actieplan Luchtkwaliteit Amsterdam 
/ 
Binnen reguliere capaciteit trekkers 

1815 
 

Koploperalliantie: 
energiebesparing in 
de (bestaande) 
woningbouw 

1. Start koploperalliantie bestaande uit de 
koplopers (bouwers, ontwikkelaars, 
woningcorporaties, energiebedrijven) op 
het gebied van woningbouw (bestaande 
bouw en nieuwbouw).  

2. Ontwikkelen Energievisie stedelijke 
ontwikkeling / woningbouw met een 
bijbehorend stappenplan voor de 
planperiode van het Milieubeleidsplan 
Amsterdam 2007-2010.   

Centrale stad 
(DMB) 

1. Binnen reguliere begroting DMB 
2. Binnen reguliere begroting DMB 
/ 
1. DMB binnen reguliere capaciteit  
2. Binnen capaciteit koploperalliantie, 

Nuon levert een bijdrage van 240 uur 
aan deze energievisie 

 

1916 
 

Stadsverwarming en 
stadskoeling 
 

1. Opstellen en vaststellen van een visie 
over  Warmtenet Amsterdam. 

2. Een B&W-besluit over het uitbreiden van 
stadsverwarming naar Noord en Zeeburg. 

Centrale stad 
(OGA) 

1, 2:  OGA (warmtelevering) € 250.000 
vanuit de middelen voor het Actieplan 
Luchtkwaliteit Amsterdam 
/ 
1, 2: uit de middelen voor het Actieplan 
Luchtkwaliteit Amsterdam  

2017 
 

Bedrijven en de Wet 
milieubeheer 

Opstellen handhavingstrategie voor kleine en 
grote bedrijven. 

Centrale stad 
(DMB) 

Binnen reguliere begroting DMB 
/ 
DMB binnen reguliere capaciteit 
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2219 
 

Energie op 
Amsterdam.nl 

Inventariseren van meest voorkomende vragen 
en deze samen met de antwoorden op het 
digitaal loket plaatsen en aan Antwoord 
doorgeven. 

Centrale stad 
(DMB) 

Binnen reguliere begroting DMB 
/ 
DMB binnen reguliere capaciteit 

2321 
 

Voorstel landelijke 
monitoring 
energieverbruik 

Een voorstel aan de Ministeries van EZ en 
VROM om landelijke monitoring van 
energieverbruik te bewerkstelligen.  

Centrale stad 
(DMB) 

Binnen reguliere begroting DMB 
/ 
DMB binnen reguliere capaciteit 

 

 

Duurzaam 
consu-
meren en 
produce-
ren 

   

2522 
 

Amsterdam 
duurzaam aan de top 

Verkennen van indicatoren, van mogelijke 
initiatieven en van ideeën om verduurzaming 
vorm te geven.  

Centrale stad 
(bestuursdienst: 
opdrachtgever) 
 
(DMB: 
opdrachtnemer) 

Afhankelijk van uitwerking en ambitieniveau 
/ 
Afhankelijk van uitwerking en ambitieniveau 
 
 

2623 
 

Duurzaam inkopen Opstellen, afronden en vaststellen van een 
Leidraad duurzaam inkopen. 
 

Centrale stad 
(Expertisegroep 
Aanbesteden, 
Concern Inkoop: 
opdrachtgever) 
 
Centrale stad 
(DMB: 
opdrachtnemer) 

Binnen reguliere begroting DMB 
/ 
DMB binnen reguliere capaciteit 

2724 
 

Toepassen duurzaam 
hout in gemeentelijke 
gebouwen en de 
openbare ruimte 

Opstellen en vaststellen nota over de voor- en 
nadelen van het toepassen van duurzaam hout 
in gemeentelijke gebouwen en de openbare 
ruimte. 

Centrale stad 
(DMB: opstellen en 
vaststellen nota) 

Binnen reguliere begroting DMB 
/ 
DMB binnen reguliere capaciteit 
 

3027 
 

Duurzaam toerisme   1. Werving hotels en hostels. 
2. Start verduurzamen van de regionale 

productieketen in de toeristische branche 
en met name het eten (voedsellogistiek). 

 

1.  Stichting 
Greenkey  

2.  Centrale stad 
(DRO) 

1.  Afhankelijk van subsidieaanvragen door 
Stichting Greenkey 

2.  Binnen reguliere begroting DRO 
/ 
2.    DRO binnen reguliere capaciteit 
       DMB binnen reguliere capaciteit 

 

 

Bodem    

3330 
 
 

Uitwerken van 
Amsterdams 
functiegericht 
bodembeleid 

Een Amsterdamse Bodembeleidsnota met 
 overzichtskaart van te onderscheiden 

gebieden in Amsterdam (kwaliteitszones) 
 overzichtskaart van bestaande en 

beoogde functies in Amsterdam (actuele 
versie beschikbaar via internet) 

 criteria voor saneren per gebied en per 
functie 
kwaliteitsdoelstellingen voor saneren per

Centrale stad 
(DMB) 

Binnen reguliere begroting DMB 
/ 
DMB binnen reguliere capaciteit 
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gebied en per functie 
 mogelijkheden en randvoorwaarden voor 

hergebruik van  vrijgekomen verontreinigde 
grond 

 afstemming van warmte-koude-opslag  
(thermische capaciteit) en de kwaliteit van 
het grondwater 

3532 
 

Organiseren van de 
nazorg bij 
bodemsanering 

(Verkennend) overleg met betrokkenen. Centrale stad 
(DMB) 

n.v.t. 
/ 
DMB binnen reguliere capaciteit 

 

  

Groen    

37 Natuur en 
milieueducatie voor 
kinderen en jongeren 
van 4 tot 21 jaar 

 Ontwikkelen leerlijn basisschool 
 Ontwikkelen werkbladen en 

vakoverstijgende projecten voortgezet 
onderwijs 

Amsterdams NME 
Centrum 

Binnen reguliere budget ANMEC 
/ 
Binnen reguliere capaciteit ANMEC 

3834 
 

Stedelijk groen vanuit 
programakkoord 

Uitvoeren van de projecten in de parken zoals 
afgesproken in het verdelingsvoorstel voor de  
€ 12.000.000 gelden uit het Programakkoord. 
Het betreft projecten in o.a. het Noorderpark, 
het Bijlmerpark, het Sloterpark, het Vondelpark 
en de Nieuwe Oosterbegraafplaats. 

Degenen die de 
projectvoorstellen 
hebben ingediend: 
uitvoering 
Centrale stad 
(DRO): coördinatie

€ 5.500.000 (2007-2008) gelden 
Programakkoord 
/ 
DRO binnen reguliere capaciteit 

4137 
 

Regionaal groen 
vanuit 
Programakkoord 

Uitvoeren van de projecten in de scheggen 
zoals afgesproken in het verdelingsvoorstel 
voor de € 12.000.000 uit het Programakkoord. 
Het betreft projecten in o.a. de Westrandscheg, 
de Waterlandscheg, de Diemerscheg, de 
Amsterdamse Bosscheg en de Amstelscheg. 

Degenen die de 
projectvoorstellen 
hebben ingediend: 
uitvoering 
Centrale stad 
(DRO): coördinatie

€ 5.500.000 (2007-2008) gelden 
Programakkoord 
/ 
DRO binnen reguliere capaciteit 

 

 

Water    

4238 
 

Actieplan 
hemelwaterberging 

Inventarisatie van alle locaties in Amsterdam 
waar wateroverlast kan optreden bij de huidige 
weersomstandigheden.  

Centrale stad 
(Waternet) 

Binnen reguliere begroting Waternet 
/ 
Waternet binnen reguliere capaciteit 

4339 
 

Actieplan Daktuinen Inventarisatie en analyse van de belangrijkste 
knelpunten voor het realiseren van daktuinen in 
projecten. 

IVAM 
(Initiatiefgroep 
Groene Daken) 

Binnen budget initiatiefgroep 
/ 
IVAM binnen reguliere capaciteit  

4440 
 

Overzicht acties 
Kaderrichtlijn Water 
Amsterdam 

1. Bepalen van de KRW-doelstellingen (voor 
Amsterdam) voor de chemische en 
ecologische waterkwaliteit; 

2. Inventariseren van de knelpunten; 
3. Opstellen overzicht van de acties die 

nodig zijn om de knelpunten op te lossen. 

Centrale stad 
(Waternet) 

Binnen reguliere begroting Waternet 
/ 
Waternet binnen reguliere capaciteit 

4541 
 

Nota grondwater 
Amsterdam 2007-
2011 

Vaststellen Nota grondwater Amsterdam 2007-
2011 waarin onderstaande speerpunten zijn 
uitgewerkt in doelstellingen en acties: 

doelgerichte aandacht voor samenwerken

Centrale stad 
(Waternet) 

Binnen reguliere begroting Waternet 
/ 
Waternet binnen reguliere capaciteit 
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netwerken, communicatie en voorlichting; 
 ombuigen van de gebiedsgerichte aanpak 

naar een aanpak die individueel is waar het 
kan en gezamenlijk waar het moet; 

 gerichte acties om grondwaterproblemen 
te voorkomen. 

4642 
 

Op weg naar  
certificering beheer 
openbare ruimte 
 
 

Opstellen en vaststellen plan van aanpak 
waaruit duidelijk wordt wat nodig is voor 
certificering van het beheer van de openbare 
ruimte en wanneer dit gerealiseerd kan zijn. 

Centrale stad 
(Westpoort, 
Havenbedrijf, DIVV 
voor eigen 
grondgebied) 

Binnen reguliere begroting trekkers 
/ 
Binnen reguliere capaciteit trekkers 
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MILIEUBELEIDSPLAN - ACTIES TER 

INSPIRATIE VOOR STADSDELEN 

 



 

  

Amsterdam duurzaam aan de 

top - Milieubeleidsplan 

Amsterdam 2007-2010 

Eindconcept Commissie 

10 mei 2007 

Pagina 118 van 142142 

Gemeente Amsterdam 
 

12  Milieubeleid en acties in de stadsdelen 

De stadsdelen zijn verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van eigen 
milieubeleid. Het milieubeleidsplan van de centrale stad wordt door de stadsdelen 
gebruikt als kader en inspiratie voor dit eigen milieubeleid, om zo stadsbreed een zelfde 
invulling te geven aan de richting van het milieubeleid. Vaak wordt door stadsdelen in het 
milieubeleid en in de milieuprogramma’s gewerkt met dezelfde thema’s als die in het 
milieubeleidsplan van de centrale stad. Gezocht wordt daarbij naar acties binnen de 
stadsdelen die in het verlengde liggen van het milieubeleid van de centrale stad. Ter 
inspiratie van dit proces binnen de stadsdelen is in dit laatste deel van het 
Milieubeleidsplan Amsterdam 2007-2010 een aantal acties opgenomen waar stadsdelen 
mee aan de slag kunnen om mee te werken aan het bereiken van de doelstellingen van 
dit milieubeleidsplan Amsterdam duurzaam aan de top. 
 
Het milieubeleid en de acties in de stadsdelen vallen niet onder de verantwoordelijkheid 
van de centrale stad. De acties ter inspiratie voor stadsdelen zijn daarom niet 
aangeboden voor inspraak binnen het kader van het Milieubeleidsplan Amsterdam 2007-
2010. 
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13  Acties 

 
 
13.1 Doelstellingen en acties geluid 

 
Wegverkeerslawaai 
 
Doelstelling 
Door het toepassen van maatregelen met betrekking tot wegverkeerslawaai werkt de 
gemeente Amsterdam toe naar een afname van het aantal geluidsgehinderden (afname 
van 2700 – totaal 46.000) en slaapgestoorden in 2010 (afname van 1500 – totaal 
25.000).  
 
Acties 
 

Actie S1 
Toepassen dunne deklagen (stil asfalt) als wegdekverharding 

Resultaat Het toepassen van dunne deklagen op natuurlijke 
momenten (groot onderhoud). 

Realiseerbaarheid Nog onbekend voor toepassen dunne deklagen  

Trekker Stadsdelen 

Betrokkenen DIVV, DMB  

Planning 2008-2010 toepassen dunne deklagen 

Toelichting 
Uit praktische overweging kan op het hoofdwegennet van Amsterdam maar één type 
stil asfalt worden toegepast, namelijk de zogenaamde ‘dunne semi-dichte deklaag’. Bij 
groot onderhoud aan de wegen van het Hoofdnet Auto wordt bekeken of de aanleg 
van een dunne deklaag mogelijk en tevens zinvol is. Bij de afweging voor de 
toepassing van dunne deklagen wordt de kwaliteit betrokken in samenhang met de 
maximale vermindering van de geluidbelasting. Op wegen met veel remmend en 
optrekkend of afslaand verkeer is het risico op beschadigingen namelijk te groot. Ook 
op wegen waar het tramlawaai dominant is voor de geluidhinder, is het toepassen van 
een dunne deklaag minder zinvol.  
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Nadat de dunne deklaag is aangebracht is goed onderhoud van groot belang, omdat 
na 1-2 jaar het geluidsreducerende effect kan verdwijnen. Dit brengt extra kosten met 
zich mee. De kwaliteit van het wegdek kan gecheckt worden bij reguliere controles op 
straat. 
 
 In actie 3 inventariseert de centrale stad welke wegvakken geschikt zijn voor deze 
zogenaamde dunne deklaag. De inventarisatie is een belangrijke onderlegger voordat 
wordt overgegaan tot het toepassen van dit type asfalt.  
 
De centrale stad neemt op basis van de inventarisatie een uitvoeringsprogramma, 
planning en kostenraming op in het Actieplan Geluid. Stadsdelen kunnen voor 
toepassing van dunne deklagen bij de eigen wegen gebruik maken van de 
inventarisatie uit het Actieplan Geluid. 

 

 
 
 

Actie S2 
Handhaving geluidhinder door brommers door politie  

Resultaat Meer inzet bij de politie om gericht(er) te handhaven op 
geluidoverlast door scooters en brommers.  

Realiseerbaarheid Afhankelijk van medewerking politie (en wijkteams) 

Trekker Stadsdelen 

Betrokkenen Politie, wijkteams  
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Planning 2007  overleg met politie 
2007  start handhaving 

Toelichting 
Deze actie is toegevoegd naar aanleiding van de werkconferentie Milieubeleidsplan 
Amsterdam 2007-2010. Uit onderzoek van de dienst Onderzoek en Statistiek (2005) blijkt 
dat geluidshinder afkomstig van brommers één van de meest hinderlijke bronnen is. Op 
basis van de Wet geluidhinder kunnen opgevoerde scooters en brommers niet worden 
aangepakt. De politie heeft wel de bevoegdheid om deze voertuigen te keuren op basis 
van hun technische constructie. In het Besluit geluidsproductie bromfietsen en het Besluit 
uitlaatsystemen motorvoertuigen en bromfietsen zijn typekeuringseisen vastgelegd 
(nationale regelgeving naar aanleiding van EU-richtlijn 97/24/EG, Richtlijn van het 
Parlement en de Raad met betrekking tot bepaalde onderdelen en eigenschappen van 
motorvoertuigen met twee of drie wielen).  
 
De politie beschikt over faciliteiten om brommers te keuren. Het initiatief voor het 
uitvoeren van controles ligt direct bij de wijkteams. Stadsdelen kunnen de urgentie van 
de brommercontroles in hun contact met de wijkteams aan de orde stellen. 

 
 
Burenlawaai 
 
Doelstelling 
De hinder die Amsterdammers ondervinden door burenlawaai is verminderd door bij 
renovatie- en stadsvernieuwingsprojecten maatregelen te treffen die de huidige wet- en 
regelgeving bieden. Daarbij werkt de gemeente samen met huiseigenaren en 
(gemeentelijke) partners in de stad. 
 
Acties 
 

Actie S3S2 
Uitvoering strategie verminderen burenlawaai 

Resultaat In 2010 is in alle stadsdelen een begin gemaakt met de 
uitvoering van de strategie om burenlawaai te 
verminderen.  

Realiseerbaarheid Afhankelijk van draagvlak bij betrokkenen 

Trekker Stadsdelen 

Betrokkenen DW, Steunpunt Wonen, woningcorporaties en particuliere 
eigenaren 

Planning 2009-2010 bestuurlijk vaststellen en uitvoeren strategie  

Toelichting 
De strategie die de Stedelijke projectgroep burenlawaai heeft opgesteld (actie 56) 
vormt het kader voor de uitvoering.  
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Actie S4S3 
Actief toezicht op kwaliteitseisen geluidsisolatie bij nieuwbouw 

Resultaat De stadsdelen zien actief toe dat bij alle 
nieuwbouwwoningen de kwaliteitseisen zoals vastgelegd in 
het Bouwbesluit 2003 worden toegepast. Indien nodig 
wordt gehandhaafd. 

Realiseerbaarheid Goed 

Trekker Stadsdelen  

Betrokkenen DMB, Woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars 

Planning 2007-2010 toepassen kwaliteitseisen   

Toelichting 
De kwaliteitseisen aan woningen en andere gebouwen zijn vastgelegd in het 
Bouwbesluit 2003. Dit is landelijke regelgeving. De centrale stad en de stadsdelen zijn 
bevoegd gezag voor het verlenen van bouwvergunningen, ieder voor de eigen 
projecten. De centrale stad ziet in actie 6 7 voor haar eigen projecten erop toe dat bij 
nieuwbouw van woningen de vereiste kwaliteit daadwerkelijk wordt gehaald. In het 
verlengde hiervan worden ook stadsdelen aangemoedigd actief toe te zien op de 
kwaliteitseisen voor geluidsisolatie bij nieuwbouw. Om deze kwaliteit te waarborgen is 
het nodig hierop actief in te zetten en zo nodig te handhaven. Dit is ingebed in het 
zogenaamde adequate handhavingniveau van de afdelingen Bouw- en 
Woningtoezicht.  
 
Het effect op het totaal aantal gehinderden is matig omdat het probleem vooral bij 
bestaande woningen ligt, met name die zijn gebouwd voor 1970. 

 
 

Actie S5S4 
Kansen benutten voor geluidsisolatie bij splitsen en samenvoegen woningen 

Resultaat Bij splitsen en samenvoegen van woningen zijn technische 
mogelijkheden benut om de geluidsisolatie in naoorlogse 
woningen te verbeteren. 

Realiseerbaarheid Afhankelijk van medewerking woningeigenaren 

Trekker Stadsdelen 

Betrokkenen DW, DMB, woningeigenaren  

Planning 2007-2010 toepassen technische mogelijkheden 

Toelichting 
In het kader van het Milieubeleidsplan 2000-2003 (speerpunt 'minder hinder van 
geluid') heeft de Dienst Wonen onderzoek gedaan naar mogelijke maatregelen voor 
het zogenaamde RBM- en Airey-systeem (dit is een technische aanduiding voor veel 
gebruikte bouwsystemen). Dit onderzoek heeft geresulteerd in technische oplossingen 
waarmee de verhoogde eis om 5 dB(A) meer contactgeluidisolatie toe te passen kan 
worden bereikt en het aantal klachten kan worden verminderd. De vernieuwing kan 
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het antwoord zijn op veranderende woonwensen en eisen. De onderzoeksresultaten 
kunnen worden gebruikt als hulpmiddel voor woningeigenaren, waaronder 
woningcorporaties, bij het bepalen van de gewenste maatregelen. 

 
 
Bouwlawaai 
 
Doelstelling 
Bewoners hebben merkbaar minder hinder van bouwlawaai bij (grote) bouwprojecten. De 
gemeente heeft hiervoor richtlijnen opgesteld en informeert bewoners hierover. 
 
Acties 
 

Actie S6S5 
Amsterdamse Richtlijn Bouwlawaai 
Resultaat Bij grote bouwprojecten werken stadsdelen met de 

Amsterdamse Richtlijn Bouwlawaai en de bijbehorende 
communicatiestrategie.  

Realiseerbaarheid Bestuurlijk vaststellen afhankelijk van draagvlak in 
stadsdelen 

Trekker Stadsdelen 

Betrokkenen DMB 

Planning 2008-2010 uitvoeren communicatiestrategie 
2008-2010 uitvoeren Amsterdamse Richtlijn Bouwlawaai 

Toelichting 
Op basis van de landelijke Circulaire Bouwlawaai heeft de gemeente beperkte 
mogelijkheden om overlast van bouwlawaai te voorkomen of verminderen. De centrale 
stad stelt een eigen richtlijn op waardoor hier beter recht aan kan worden gedaan 
(actie 78). Bijzondere aandacht gaat bij het opstellen van de richtlijn uit naar de 
mogelijkheden die de bouwer kan toepassen, door bijvoorbeeld te gaan werken met 
stiller materieel. Daarbij wordt in beeld gebracht wat de meerkosten van deze 
maatregelen zijn. Ook de mogelijkheden voor een verbod van radio’s op de 
bouwplaats wordt daarin meegenomen. 
 
Ook ontwikkelt de centrale stad, gekoppeld aan de Amsterdamse Richtlijn 
Bouwlawaai, een communicatiestrategie. Uit het onderzoek van de dienst Onderzoek 
en Statistiek (2005) blijkt dat bewoners die vooraf geïnformeerd worden aanzienlijk 
minder overlast van bouwlawaai ondervinden. Als de akoestische factoren, zoals 
bijvoorbeeld het geluidsniveau en het geluidsspectrum (bijvoorbeeld een hinderlijke 
brom) niet verder kunnen worden beperkt, dan kan de acceptatie ervan worden 
verhoogd door een goede communicatie met de burgers. Hinder is immers een 
subjectief begrip. In de richtlijn wordt daarom aandacht besteed aan communicatie. 
 
Ook kan de periode waarin de geluidbelasting optreedt worden afgestemd op een 
periode waarin de acceptatie van de omwonenden het grootst is (bijvoorbeeld overdag 
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heien en niet ’s nachts). In de richtlijn wordt daarom uitgewerkt wat de mogelijkheden 
zijn om bouwactiviteiten in de avonduren te beperken. 
 
Stadsdelen kunnen bij hun eigen bouwprojecten de Amsterdamse Richtlijn 
Bouwlawaai en de communicatiestrategie toepassen. 

 
 
Stille gebieden 
 
Doelstelling 
Stille gebieden in Amsterdam worden in de komende jaren behouden en nieuwe stille 
plekke worden in de stad gerealiseerd. 
 
Acties 
 

Actie S7S6 
Stille gebieden 

Resultaat Een verbetering van bestaande stille gebieden en de 
realisatie van nieuwe stille gebieden. Een inventarisatie 
geeft aan op welke plekken de kwaliteit voldoende is, waar 
deze verbeterd kan worden, op welke wijze deze 
kwaliteitsverbetering kan worden bereikt en waar nieuwe 
stille gebieden kunnen worden toegevoegd.   

Realiseerbaarheid Goed 

Trekker Stadsdelen 

Betrokkenen DMB, DRO, DIVV, GGD 

Planning 2008-2010 verbeteren kwaliteit bestaande stille gebieden  
2008-2010 creëren nieuwe stille gebieden 

Toelichting 
In de werkconferentie voor het Milieubeleidsplan Amsterdam 2007-2010 is 
gediscussieerd over het belang van stille plekken. 40% van de Amsterdammers (O&S, 
2005) vindt dat er onvoldoende stille plekken zijn in de stad. En ook in het recente 
advies “Stille gebieden en gezondheid” (juli 2006) van de Gezondheidsraad wordt 
gewezen op de toenemende behoefte aan plekken waar nog rust heerst. Stille, groene 
gebieden kunnen helpen om te herstellen van stress. Bij voorkeur zijn zulke gebieden 
dicht bij huis te vinden. Zo liggen overlast en de mogelijkheid om te herstellen niet te 
ver uit elkaar. In de uitvoering wordt gedefinieerd wat precies wordt verstaan onder 
stille gebieden. Bij de uitvoering van deze actie wordt rekening gehouden met het 
gewenste gebruik van parken (actie 38 en 39). 
 
In actie 8 9 inventariseert de centrale stad in 2007 welke bestaande grote 
(groen)gebieden (parken) verbeterd kunnen worden qua geluidhinder en waar 
mogelijkheden zijn voor de realisatie van nieuwe stille gebieden. Deze inventarisatie 
en de daaraan gekoppelde kwaliteitseisen voor stille gebieden worden opgenomen in 
het Actieplan Geluid. Stadsdelen worden aangemoedigd de inventarisatie van kleinere 
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bestaande en potentiële stille (groen)gebieden ter hand te nemen en in hun eigen 
stadsdelen bestaande stille gebieden te verbeteren en nieuwe te creëren.  
 
Bij de uitvoering van deze actie kan worden aangesloten op de ontwikkeling om klein 
groen in de stad terug te brengen (actie S17S16).  

 
 

Actie S8S7 
Pilot stille woonwijk 

Resultaat Een gedeelte van een stadsdeel is veranderd in een stille 
woonwijk.  

Realiseerbaarheid Goed 

Trekker Stadsdelen 

Betrokkenen DRO, DW, Politie, OGA, PMB, bewonersorganisaties 

Planning 2007  opstellen concept stille woonwijk  
2008-2010 uitvoeren  

Toelichting 
Het belang van een “stille woonwijk” is aan de orde geweest in de werkconferentie 
voor het Milieubeleidsplan Amsterdam 2007-2010. Aansluitend bij de 30 km/uur 
woongebieden wordt het concept van een stille woonwijk geïntroduceerd. In deze 
gebieden worden alle bestaande controle- en handhavingsmogelijkheden voor 
incidentele geluiden intensief toegepast. Het gaat daarbij om de beperking van 
geluidsoverlast van onder andere brommers, horeca, airco’s, laad- en los 
mogelijkheden voor winkels. In overleg met de wijkbewoners kunnen bestaande 
bronnen van geluidsoverlast geïnventariseerd worden. Op basis van deze 
inventarisatie kan een prioritering in de aan te pakken bronnen worden aangebracht 
en uitwerking gegeven worden aan de stille woonwijk. Het effect van de stille woonwijk 
wordt gemeten door de klachten te monitoren. 

 
 
Overige geluidsbronnen 
 
Doelstelling 
De gemeente zet zich de komende jaren in om de overlast van horeca en evenementen 
te verminderen. 
 
Acties 
 

Actie S9S8 
Actief toezicht geluidsnorm horecabedrijven  

Resultaat Horecabedrijven worden actief gecontroleerd om overlast 
te voorkomen of te verminderen. 

Realiseerbaarheid Afhankelijk van prioritering door stadsdelen 

Trekker Stadsdelen 
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Betrokkenen DMB 

Planning 2007-2010 controleren en handhaven horecabedrijven  

Toelichting 
Onderzoek van de dienst Onderzoek en Statistiek (2005) wijst uit dat van alle 
Amsterdammers 6% geluidsoverlast van winkels of bedrijven ondervindt. Een derde 
daarvan – 2% van de bevolking – heeft last van horecalawaai. In 2004 kwamen bij de 
Dienst Milieu en Bouwtoezicht 1570 geluidsklachten binnen. In ongeveer de helft van 
deze gevallen gaat het om geluidsoverlast door de horeca. Ook in de werkconferentie 
voor het Milieubeleidsplan Amsterdam 2007-2010 werd aandacht gevraagd voor de 
hinder die ondervonden wordt van horeca (onder andere als gevolg van airco). 
Horecabedrijven vallen onder de werkingssfeer van de Wet milieubeheer. De 
stadsdelen zijn bevoegd gezag op grond van de Wet milieubeheer en kunnen bij 
overtreding van de geluidsnorm handhavend optreden. De uitvoering van deze 
wettelijke taken gebeurt door de Dienst Milieu en Bouwtoezicht in opdracht van de 
stadsdelen. Afspraken over de prioritering van handhavingwerkzaamheden zijn 
opgenomen in de jaarlijkse afsprakenbrief tussen stadsdeel en de Dienst Milieu en 
Bouwtoezicht.  

 



 

  

Amsterdam duurzaam aan de 

top - Milieubeleidsplan 

Amsterdam 2007-2010 

Eindconcept Commissie 

10 mei 2007 

Pagina 127 van 142142 

Gemeente Amsterdam 
 

 
 
13.2 Doelstellingen en acties klimaat 

Concern Amsterdam 
 
Doelstelling 
Concern Amsterdam vervult een voortrekkersrol en voorbeeldfunctie op het gebied van 
energiebesparing en inzet van duurzame energie. Amsterdam streeft naar een klimaat 
neutrale gemeentelijke organisatie in 2015.  
 
Acties 
 

Actie S10 S9  
Amsterdam op weg naar een CO2-neutrale gemeentelijke organisatie 

Resultaat 1.  Verantwoordelijk medewerker is aangesteld 
2.  Een vastgesteld plan van aanpak dat binnen het stadsdeel 

breed gedragen wordt. In dit plan van aanpak kan onder 
andere aandacht worden besteed aan: 
A. Energie in managementafspraken: 

in alle managementafspraken die het Dagelijks Bestuur 
met de stadsdeelmanagers maken is een doelstelling 
opgenomen voor duurzaam energiegebruik. 

B. Milieuzorg in de jaarplancyclus 
C. Samenwerking met de centrale stad bij nieuwbouw, 

renovatie en beheer van stadsdeelgebouwen 
3.  Plan van aanpak is uitgevoerd 

Realiseerbaarheid Afhankelijk van draagvlak 

Trekker Stadsdelen 

Betrokkenen Centrale stad (bestuursdienst) vanuit actie 1114, ANMEC 

Planning 2007  Aanstellen verantwoordelijk medewerker 
2007  Opstellen en vaststellen plan van aanpak 
2008 -2010 Uitvoering plan van aanpak 

Toelichting 
 
Verantwoordelijk medewerker 
Het Milieubeleidsplan Amsterdam 2007-2010 kent een groot aantal acties gericht op de 
voorbeeldfunctie en voortrekkersrol van Concern Amsterdam. De gemeente wil deze 
voorbeeldfunctie en voortrekkersrol onder andere concretiseren op de gebieden van 
energiebeheer en duurzaam inkopen. De ambitie van de gemeente om in 2015 CO2-
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neutraal te zijn maakt een grote inspanning op dit gebied noodzakelijk. Daarom wordt in 
actie 11 14 van de centrale stad voorgesteld om een programmamanager aan te stellen 
die vanuit de bestuursdienst op een dienstoverkoepelende wijze te werk kan gaan. Deze 
programmamanager wordt verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van een 
binnen de gemeente gedragen aanpak. Bij de aanpak wordt aandacht besteed aan het 
toepassen van productinnovaties zoals GVB bussen op waterstof. 
 
De stadsdelen kunnen eveneens een medewerker aanstellen die verantwoordelijk is voor 
de stadsdeelbrede uitvoering van deze actie. 
 
Inhoud en opstelling van het plan van aanpak 
In het plan van aanpak kan aandacht worden besteed aan: 
A. Energie in managementafspraken.  
Dit kan worden geconcretiseerd door op te nemen dat 
 alle stadsdeelgebouwen in 2009 een energiecertificaat hebben8; 
 80% van de stadsdeelgebouwen energiebeheer en -monitoring invoeren ; 
 stadsdeelgebouwen op natuurlijke momenten investeren in energiebesparing en 

duurzame energie, waarbij alle maatregelen met een terugverdientijd tot 10 jaar 
worden getroffen; 

 gemotoriseerd eigen vervoer door ambtenaren zoveel mogelijk wordt beperkt.  
 
B. Milieuzorg in de jaarplancyclus.  
Het doel van dit punt is, dat milieuzorg in de organisatie wordt ingevoerd, deze milieuzorg 
in een milieumanagementsysteem wordt geborgd, uiteindelijk resulterend in ISO14001 
certificering. De stadsdelen kunnen hierbij ook de milieuzorg van de in de beheer zijnde 
schoolgebouwen betrekken. Het Amsterdams NME Centrum wil daaraan een bijdrage 
leveren. 
 
C. Samenwerking met de centrale stad bij nieuwbouw, renovatie en beheer van 
stadsdeelgebouwen.  
Om de daadwerkelijke realisatie en de voortgang van de voorbeeldfunctie en 
voortrekkersrol zoals hierboven verwoord voor haar eigen gemeentelijke diensten aan te 
sturen denkt de centrale stad aan het oprichten van een Servicehuis Gemeentelijke 
Gebouwen, vergelijkbaar met verschillende servicehuizen die al bestaan, bijvoorbeeld op 
het gebied van ICT en Personeel. Dit servicehuis is bedoeld als centrale organisatie die 
nieuwbouw, renovatie en beheer van de gemeentelijke gebouwen van de centrale stad 
aanstuurt. Het Servicehuis Gemeentelijke Gebouwen kan vanuit deze positie zorgen voor 
een concrete invulling van de voorbeeldfunctie zoals deze blijkt uit dit milieubeleidsplan. 
Hierbij is de eigen energieopwekking bij gemeentelijke gebouwen met bijvoorbeeld 
zonnepanelen een punt van aandacht. Ook functioneert het servicehuis als kenniscentrum 
voor diensten, bedrijven en stadsdelen.  
De stadsdelen zullen worden betrokken bij een eventuele opzet van een Servicehuis 

                                                      
8  Met de energiecertificaten voor de gebouwen voldoet de gemeente Amsterdam aan de verplichtingen 

vanuit de implementatie van de Energy Performance Building Directive zoals die in Nederland naar 
verwachting in 2007 realiteit wordt. Door de energiecertificaten in de gebouwen op een zichtbare plek op te 
hangen geeft de gemeente invulling aan haar voorbeeldfunctie. Ook leveren de energiecertificaten veel 
nuttige informatie voor gerichte energiemaatregelen. 



 

  

Amsterdam duurzaam aan de 

top - Milieubeleidsplan 

Amsterdam 2007-2010 

Eindconcept Commissie 

10 mei 2007 

Pagina 129 van 142142 

Gemeente Amsterdam 
 

Gemeentelijke Gebouwen. Wanneer het Servicehuis Gemeentelijke Gebouwen is 
opgericht kunnen de stadsdelen zich hierbij aansluiten. 
 
Uitvoering plan van aanpak 
De verantwoordelijk medewerker stuurt de uitvoering van het plan van aanpak. Daarbij 
kan deze medewerker gebruik maken van de kennis en ervaring van het 
programmabureau dat de centrale stad wil oprichten (actie 1114).  

 
 
Bedrijven 
 
Doelstelling 
Bedrijven zijn zich bewuster van hun energieverbruik en zijn aan de slag met 
energiebesparing op een niveau dat bij hun bedrijfsvoering past. De komende vier jaar 
zet Amsterdam daarbij specifiek in op het bereiken van kleine ondernemers. Daarnaast 
handhaaft de Dienst Milieu en Bouwtoezicht de Wet milieubeheer en de verplichtingen 
die daar voor bedrijven uit voortvloeien. 
 
Acties 
 

Actie S11S10 
Bedrijven en de Wet milieubeheer  
Resultaat Alle grote bedrijven (met een verbruik > 200.000 kWh) zijn 

gecontroleerd in het kader van de Wet milieubeheer.  

Realiseerbaarheid Afhankelijk van prioritering binnen stadsdeel  

Trekker Stadsdelen 

Betrokkenen DMB  

Planning 2008-2010 controleren alle grote bedrijven  

Toelichting  
Bedrijven zijn verantwoordelijk voor zo’n 45% van CO2-uitstoot in Amsterdam (cijfers 
1998). Daarom vindt Amsterdam het belangrijk om hen tot besparing aan te zetten. 
 
In de loop van 2007 wordt naar verwachting de Wet milieubeheer aangepast met 
nieuwe algemene maatregelen voor bedrijven. Dit biedt nieuwe mogelijkheden om 
bedrijven aan te zetten tot het nemen van rendabele maatregelen (terugverdientijd 
van vijf jaar of minder). Op basis van deze instrumenten ontwikkelt de centrale stad in 
2007 een handhavingstrategie voor het uitvoeren van controles (actie 1720).  
 
De centrale stad en de stadsdelen zijn bevoegd gezag op grond van de Wet 
milieubeheer. De uitvoering van deze wettelijke taken gebeurt door de Dienst Milieu 
en Bouwtoezicht in opdracht van de centrale stad en de stadsdelen. De stadsdelen 
kunnen in het kader van de “afsprakenbrief” met de Dienst Milieu en Bouwtoezicht 
afspraken maken over de prioriteiten binnen de handhavingswerkzaamheden. Deze 
actie start de handhaving bij de grote bedrijven. 
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13.3 Doelstellingen en acties duurzaam consumeren en 

produceren 

Concern Amsterdam 
 
Doelstelling 
De gemeente geeft invulling aan haar voortrekkersrol en voorbeeldfunctie. 
  
Acties 
 

Actie S12S11 
Duurzaam inkopen 

Resultaat Stadsdelen passen de Leidraad duurzaam inkopen toe en 
stellen de Nota Inkoop en Aanbesteding in hun stadsdelen 
vast. 

Realiseerbaarheid Goed  

Trekker Stadsdelen  

Betrokkenen DMB, Concern Inkoop, Expertisegroep Aanbesteden.  

Planning  2008-2010 toepassen leidraad 
2008-2010 vaststellen nota  

Toelichting   
Middels duurzaam inkopen, het integraal meewegen van milieu- en sociale criteria bij 
de inkoop van diensten, leveringen en werken, kan de overheid een grote invloed 
uitoefenen op de verduurzaming van de productie. Als er op het moment van de 
aanbesteding toepasbare duurzaamheidspecificaties voor handen zijn wil de 
gemeente ze ook opnemen in het bestek, hetzij in het Programma van Eisen, of als 
selectie- en/of gunningcriterium. In elk aanbestedingsdossier komt een expliciete 
afweging omtrent de duurzaamheidaspecten. Toepasbaar wil zeggen: eenduidig, 
transparant, meetbaar en non-discriminatoir. Dit wordt door de centrale stad nader 
uitgewerkt in de Leidraad duurzaam inkopen (actie 2326).  
 
In de Leidraad duurzaam inkopen wordt ook aandacht besteed aan andere 
randvoorwaarden zoals de kostenaspecten. Senternovem is, in opdracht van het 
Ministerie van VROM, het kenniscentrum op dit gebied. Zij verzamelen en ontwikkelen 
duurzaamheidspecificaties voor inkooppakketten. De gemeente maakt zoveel mogelijk 
gebruik van deze instrumenten en informatie. 
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De Expertisegroep Aanbesteden actualiseert de Nota Inkoop en Aanbesteding in 
2008. Dit biedt de kans om duurzaam inkopen daarin mee te nemen. 
 
Stadsdelen kunnen aansluiten bij dit actiepunt door de Leidraad duurzaam inkopen te 
gebruiken en de nieuwe Nota Inkoop en aanbesteding vast te stellen en te gaan 
gebruiken. 

 
 

Actie S13S12 
Toepassen duurzaam hout in gemeentelijke gebouwen en de openbare ruimte 

Resultaat Een bestuurlijk vastgestelde nota over de voor- en nadelen 
van het toepassen van duurzaam hout in 
stadsdeelgebouwen en de openbare ruimte. Duurzaam 
hout wordt conform de nota toegepast. 

Realiseerbaarheid Vaststellen nota: afhankelijk van draagvlak  
Toepassen duurzaam hout: afhankelijk van draagvlak 

Trekker Stadsdelen 

Betrokkenen DMB, OGA, PMB, Materiaaldienst Amsterdam. Externe 
partijen als branches, onafhankelijke organisaties (b.v. 
Ministerie van VROM) 

Planning 2007  vaststellen nota   
2008-2010 uitvoeren nota 

Toelichting 
In 1997 heeft B&W besloten dat standaard FSC-hout moet worden toegepast bij 
grootstedelijke projecten en in de openbare ruimte. Het inzicht ontbreekt of dit ook 
daadwerkelijk gebeurt. De centrale stad wenst haar voorbeeldfunctie zichtbaar te 
maken door bij alle gemeentelijke projecten duurzaam hout toe te passen. 
 
Praktijkervaringen wijzen uit dat duurzaam hout niet zonder meer kan worden 
toegepast. De door de centrale stad op te stellen nota (actie 2427) geeft inzicht in de 
aspecten die een rol spelen zoals leveringstijden, juridische kaders (Europese 
aanbestedingsregels, directieleveringen), financiën (monopolie, prijsopdrijving) en 
handhaving. Op basis van deze nota kan door de centrale stad een onderbouwd 
besluit worden genomen om duurzaam hout in de praktijk op eenduidige wijze in de 
stad toe te passen.  
 
Stadsdelen kunnen voor hun eigen toepassing van duurzaam hout in 
stadsdeelgebouwen en de openbare ruimte gebruik maken van de aanpak van de 
centrale stad. 
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Actie S14S13 
40% Biologische catering  

Resultaat De catering binnen stadsdelen bestaat in 2010 voor 40% 
van de omzet uit biologische producten.  

Realiseerbaarheid Afhankelijk van draagvlak onder de doelgroep. 

Trekker Stadsdelen 

Betrokkenen DMB, Cateraars 

Planning 2008-2010 aanpassen catering  

Toelichting 
Biologische catering valt onder duurzaam inkopen en is als apart actiepunt uitgewerkt, 
omdat dit een onderwerp is dat een breed publiek aanspreekt. Voor het welslagen van 
de actie is een breed draagvlak nodig. Onder biologische catering wordt ook thee, 
koffie en frisdrank verstaan.  
 
Landelijk is door de Vereniging Nederlandse Gemeenten binnen het programma 
Duurzame Bedrijfsvoering Overheden afgesproken dat de catering in 2010 uit 
minimaal 40% biologische producten bestaat, dat afbreekbare eenmalige verpakking 
wordt gebruikt (papier, karton, afbreekbaar plastic) en dat bij de inkoop van producten 
ook rekening wordt gehouden met eerlijke handel. De 40% doelstelling sluit op deze 
afspraken aan. 20% biologische catering kan worden gerealiseerd door de zuivel en 
de vergaderkoffie en automatenkoffie te vervangen door biologisch producten.  
 
De centrale stad voert in 2008 een campagne waarin biologische catering wordt 
gepromoot (actie 2528). Stadsdelen kunnen meeliften met de gemeentebrede 
campagne en zelf besluiten afspraken te maken over biologische catering met de 
cateraar. 
 
Bij de uitwerking van deze actie wordt door de centrale stad een verbinding gelegd 
met het project Proeftuin Amsterdam en de Voedselstrategie. Beide projecten worden 
uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van DRO. 

 
 
Bedrijven 
 
Doelstelling 
De gemeente werkt vanzelfsprekend met bedrijven samen om de economie te 
verduurzamen. Het samenwerken met voorlopers en het stimuleren van belangstellende 
bedrijven staan centraal. 
 
Acties 
 

Actie S15S14 
Doelgroepenstrategie milieumanagement bedrijven: koplopers, volgers en 
achterblijvers 

Resultaat Frequentere controles van achterblijvers via het 
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regulerende traject (Wet milieubeheer).   

Realiseerbaarheid Afhankelijk van prioritering  

Trekker Stadsdelen 

Betrokkenen DMB 

Planning 2009-2010 intensievere handhaving achterblijvers 

Toelichting 
De centrale stad heeft zich met actie 26 29 ten doel gesteld om van achterblijvers 
volgers te maken en van volgers koplopers. Op deze wijze kan de milieubelasting van 
bedrijven in de stad systematisch worden gereduceerd. Contacten tussen de 
gemeente en bedrijven over milieu en duurzaamheid verlopen nu nog voornamelijk via 
trajecten in het kader van de Wet milieubeheer. Maar mensen en dus ook bedrijven 
maken Amsterdam. Vanuit deze optiek gaat de gemeente bedrijven meer betrekken 
bij het verduurzamen van de economie, bijvoorbeeld door een netwerk te creëren met 
praktische knowhow en voorbeelden over hoe om te gaan met duurzaamheid in 
managementprocessen.  
 
Om koploper bedrijven te helpen zich te profileren zet de centrale stad een platform 
op. Daarin passen ook de gemeentelijke diensten en bedrijven. Voor diensten en 
bedrijven van de centrale stad komt de ISO 14001 certificering aan de orde in 
actie 1114, voor de stadsdeelorganisatie in actie S10S9. 
 
Voor de achterblijvers resteert een intensievere handhaving. Voor handhaving in het 
kader van de Wet milieubeheer zijn centrale stad en stadsdelen bevoegd gezag. De 
uitvoering van deze wettelijke taken gebeurt door de Dienst Milieu en Bouwtoezicht in 
opdracht van de centrale stad en de stadsdelen. De stadsdelen kunnen in het kader 
van de “afsprakenbrief” met de Dienst Milieu en Bouwtoezicht afspraken maken over 
de prioriteiten binnen de handhavingswerkzaamheden. 

 
 

Actie S16S15 
Handboek Milieuzorg bij evenementen  
Resultaat Bij alle evenementen passen stadsdelen het handboek 

Milieuzorg bij evenementen (2004) toe. 

Realiseerbaarheid Goed 

Trekker Stadsdelen  

Betrokkenen DMB 

Planning 2007-2010 toepassen handboek door alle stadsdelen 

Toelichting 
Op de werkconferentie voor het Milieubeleidsplan Amsterdam 2007-2010 is 
aangegeven dat hinder wordt ondervonden van evenementen. Voor de meeste 
binnenevenementen die worden georganiseerd  zijn de normen van de Wet 
milieubeheer van toepassing. Voor buitenevenementen kunnen op grond van de 
Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) voorschriften aan de vergunning worden 
verbonden om de milieubelasting van het evenement zoveel mogelijk te beperken. In 
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2004 heeft de Dienst Milieu en Bouwtoezicht hiervoor het handboek Milieuzorg bij 
evenementen opgesteld. 
 
Het handboek Milieuzorg bij evenementen vormt een onderdeel van het door de 
centrale stad ontwikkelde Draaiboek Evenementen, en bevat bijdragen van de 
verschillende bij evenementen betrokken diensten. In het handboek komen onder 
meer de volgende onderwerpen aan bod: geluidsregulering, afval- en 
vervoersmanagement, bodem- en groenbescherming, energie- en waterbesparing, 
maar ook aandacht voor controle, handhaving en optimalisering van de 
klachtenafhandeling. Het handboek bevat checklists voor zowel de 
vergunningverlener als de organisator van het evenement. Stadsdelen kunnen dit 
handboek en de checklist gebruiken. 
 
Het handboek Milieuzorg bij evenementen loopt in grote lijnen parallel met de 
zogenaamde Milieubarometer evenementen, een beoordelingsysteem dat landelijk 
toepassing vindt en waarmee wordt nagegaan in hoeverre een evenement voldoet 
aan verschillende milieueisen en -richtlijnen.  
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13.4 Doelstellingen en acties groen 

Kleinschalig groen  
 
Doelstelling 
Overal in de stad is kleinschalig groen aanwezig in de directe woonomgeving. Het 
kleinschalig groen is ingericht als geniet- en gebruiksgroen. Kinderen vinden een 
aangename speelplek in het kleinschalige groen. 
  
Acties 
 

Actie S17S16 
Kleinschalig groen vanuit Programakkoord 

Resultaat Op verschillende plekken in de stad is nieuw kleinschalig 
groen aangelegd. 

Realiseerbaarheid Vanuit de stadsdelen is veel animo voor het aanleggen 
van nieuw groen. 

Trekker Stadsdelen 

Betrokkenen DRO, ASW, ANMEC 

Planning 2007 

Toelichting 
Deze actie valt binnen de afspraken die zijn gemaakt in het kader van de besteding 
van de € 12.000.000 voor groen uit programakkoord. Voor het aanleggen van nieuw 
kleinschalig groen is in totaal € 1.000.000 beschikbaar met een minimum van 
€ 100.000 per project. Voorwaarde daarbij is dat het stadsdeel 50% betaald aan de 
realisatie van het project. 
 
Het realiseren van nieuw groen komt ten goede aan de aantrekkelijkheid van de 
directe woonomgeving en het welzijn van de burgers. Ook het vestigingsklimaat van 
Amsterdam Topstad is hierbij gebaat. Bovendien geeft nieuw groen in de regel een 
verbetering van de luchtkwaliteit. De bewoners uit de buurt worden betrokken bij de 
inrichting van het kleinschalige groen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ervaring 
en de ideeën van het Amsterdams Steunpunt Wonen en het Amsterdams NME 
Centrum. 
 
In 2002 is door de Dienst Ruimtelijke Ordening in samenwerking met de stadsdelen 
een inventarisatie uitgevoerd van potentiële locaties voor nieuw kleinschalig groen 
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(‘postzegelparken’). Deze inventarisatie laat zien dat er legio mogelijkheden zijn. Er 
wordt een keuze gemaakt uit de door stadsdelen ingediende projecten. 

 

 
 

Actie S28S17 
Inrichting kleinschalig groen afstemmen op gebruik 

Resultaat Het kleinschalige groen is zodanig ingericht dat de 
omwonenden hier veel gebruik van maken. Met name 
wordt aandacht besteed aan kinderspeelplaatsen in het 
groen. 

Realiseerbaarheid Goed 

Trekker Stadsdelen 

Betrokkenen ANMEC, ASW- 

Planning 2007-2010 

Toelichting 
Kleinschalig groen in de buurt verhoogt de leefbaarheid als aantrekkelijke plek in de 
stedelijke omgeving. Deze plekken zijn prettig voor kinderen om (met elkaar) te 
spelen. De inrichting van het groen is bepalend voor de mogelijkheden daartoe. Bij 
iedere plek kleinschalig groen wordt nagegaan hoe deze optimaal kan worden 
afgestemd op de omgeving. De bewoners uit de buurt worden betrokken bij de 
inrichting van het kleinschalige groen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ervaring 
en de ideeën van het Amsterdams Steunpunt Wonen en het Amsterdams NME 
Centrum. 
 
Binnen de reguliere planning wordt de inrichting vervolgens waar nodig aangepast. 
Belangrijk hierbij is de afstemming op het onderhoud en beheer. 
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Stedelijk groen 
 
Doelstelling 
Een steeds groter aantal stadsparken buiten de ring krijgt evenals de stadsparken binnen 
de ring grootstedelijke allure. De parken zijn aantrekkelijk voor bewoners en toeristen om 
te recreëren en als platform voor culturele activiteiten. Iedere inwoner van Amsterdam 
kan binnen vijf minuten fietsen in een stadspark zijn.  
 
Acties 
 

Actie S19S18 
Beheer parken afstemmen op gebruik 

Resultaat Het onderhoud en beheer van parken is zodanig dat dit 
ruimte biedt voor het ontplooien van allerlei activiteiten in 
de parken. Het stadsdeel werkt samen met 
partners/klanten voor het organiseren van activiteiten. 

Realiseerbaarheid Voor het realiseren is een omslag nodig van puur 
onderhoud van bestaande parken naar het nadenken over 
de mogelijkheden voor het anders gebruiken van de 
parken. 

Trekker Stadsdelen, ANMEC, ASW 

Betrokkenen DRO 

Planning 2009-2010 uitwerken en implementeren van ander 
onderhoud en beheer 

Toelichting 
Parken zijn een groene oase in de stad, maar daarnaast ook een ontmoetingsplaats. 
Door het organiseren van (educatieve en culturele) activiteiten in de parken kan de 
sociale functie van de parken worden vergroot. In 2008 organiseert de centrale stad 
een contactdag groen over de mogelijkheden van ander onderhoud en beheer voor 
stadsdelen (actie 3539). Bij de uitvoering van actie 39 maakt de centrale stad gebruik 
van de ervaringen en ideeën van het Amsterdams NME Centrum en het Amsterdams 
Steunpunt Wonen. 
 
Stadsdelen kunnen actief de samenwerking opzoeken met organisaties die 
geïnteresseerd zijn in het organiseren van activiteiten in de parken. Dit andere gebruik 
van de parken vereist ook een ander onderhoud en beheer. 

 
 

Actie S20S19 
Monitoring gebruik parken 

Resultaat Inzicht in de frequentie en het soort gebruik van de parken 
in de stadsdelen.  

Realiseerbaarheid Goed 

Trekker Stadsdelen 
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Betrokkenen DRO  

Planning 2008  nulmeting 
2010  effectmeting 

Toelichting 
Voor het zoeken naar partners in het anders gebruiken van de parken is het belangrijk 
te weten wie er nu komen en waarom en wie er niet komen en waarom. Deze 
informatie is sturend voor de wijze waarop de parken in de toekomst worden gebruikt 
en welke partners hiervoor worden benaderd. 
De Dienst Ruimtelijke Ordening werkt een opzet uit waarmee de stadsdelen voor hun 
eigen park de meting kunnen uitvoeren (actie 3640). Gedacht wordt aan een enquête 
van gebruikers en omwonenden.  

 
 

Actie S21S20 
Groene wandelroutes 

Resultaat In de stadsdelen zijn (educatieve) groene wandelroutes 
gemarkeerd en bekend gemaakt. 

Realiseerbaarheid Goed 

Trekker Stadsdelen 

Betrokkenen Amsterdams NME Centrum, MCA, DRO 

Planning 2007-2010 

Toelichting 
In de stad is veel te beleven op het gebied van groen: parken, bomen, binnentuinen, 
geveltuinen. In de stadsdelen worden bijzondere plekken en wetenswaardigheden aan 
elkaar gekoppeld tot een leuke en interessante wandelroute voor jong en oud. Bij het 
opzetten van de wandelroutes kan worden aangesloten bij de wandelgids die door het 
Milieucentrum Amsterdam wordt uitgebracht. 
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13.5 Doelstellingen en acties water 

Afvalwater 
 
Doelstelling 
Concern Amsterdam vervult een voorbeeldfunctie en voortrekkersrol als het gaat om het 
voorkomen van de verontreiniging van regenwater. Vanuit deze voorbeeldfunctie en 
voortrekkersrol wordt overleg gevoerd met andere partijen (woningcorporaties, bedrijven) 
en gecommuniceerd met bewoners om op dezelfde manier te werken en verontreiniging 
van regenwater te voorkomen. 
 
Acties 
 

Actie S22S21 
Op weg naar certificering beheer openbare ruimte  

Resultaat  Vastgesteld plan van aanpak waaruit duidelijk wordt 
wat nodig is voor certificering van het beheer van de 
openbare ruimte en wanneer dit gerealiseerd kan zijn. 

 Plan van aanpak is uitgevoerd 

Realiseerbaarheid Afhankelijk van draagvlak 

Trekker Stadsdelen 

Betrokkenen Stichting Milieukeur 

Planning 2007 opstellen en vaststellen plan van aanpak 
2008-2010 uitvoering plan van aanpak 

Toelichting 
In driekwart van het stedelijk gebied van Amsterdam wordt het regenwater met een 
apart riool direct naar het oppervlaktewater afgevoerd. Voor de kwaliteit van het 
oppervlaktewater is het van belang dat het regenwater schoon blijft. 
Onkruidbestrijdingsmiddelen, vooral bij gebruik op verhardingen, zijn een bron van 
verontreiniging. 
 
In 2006 hebben de stadsdelen en de centrale stad (Westpoort, Haven Amsterdam) 
een eigen Plan van aanpak diffuse bronnen gemaakt. Dit is gebeurd om te voldoen 
aan de eisen van de Wvo-vergunning voor overstorten en hemelwateruitlaten. In het 
Plan van aanpak diffuse bronnen is onder andere aangegeven hoe wordt omgegaan 
met onkruidbestrijdingsmiddelen.  
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In de Decembernota 2006 geeft het rijk onder andere aan dat zij certificering willen 
verplichten bij het toepassen van onkruidbestrijdingsmiddelen op verharding. De 
Barometer Duurzaam Terreinbeheer is een certificering ontwikkeld door de Stichting 
Milieukeur om emissie van onkruidbestrijdingsmiddelen naar oppervlaktewater zoveel 
mogelijk te voorkomen. Certificering is mogelijk op verschillende niveaus: 
 brons: eisen aan het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen; 
 zilver: onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen en in het groen mogen alleen 

in uitzonderingssituaties worden toegepast;  
 goud: onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen en in het groen mogen alleen 

in uitzonderingssituaties worden toegepast; bovendien eisen voor het 
omgaan met bemesting, zwerfafval, groenafval, hondenpoep, 
gladheidbestrijding, belijning sportvelden, natuur, inrichtingsmateriaal, 
brandstoffen en smeermiddelen. 

 
Certificering betekent een regelmatige controle door de certificatie-instelling en 
daarmee een garantie op de afgesproken werkwijze. Met certificering kan een 
gefundeerde invulling worden gegeven aan de in het rijksbeleid genoemde 
voorbeeldfunctie van overheden.  

 
 

Actie S23S22 
Materiaalcheck gemeentelijke gebouwen  

Resultaat In de procedure om te komen tot bestekken voor het 
bouwen of renoveren van stadsdeelgebouwen is een 
check ingebouwd op het gebruik van uitloogbare 
materialen. 

Realiseerbaarheid Afhankelijk van draagvlak 

Trekker Stadsdelen 

Betrokkenen Bestuursdienst (in samenhang met actie 11 14 centrale 
stad) 

Planning 2007-2010 aanvullen procedures met materiaalcheck 

Toelichting 
In driekwart van het stedelijk gebied van Amsterdam wordt het regenwater met een 
apart riool direct naar het oppervlaktewater afgevoerd. Voor de kwaliteit van het 
oppervlaktewater is het van belang dat het regenwater schoon blijft. Daken van 
uitloogbaar metaal, zoals zink en koper, zijn een bron van verontreiniging. 
In 2006 hebben de stadsdelen en de centrale stad (Westpoort, Haven Amsterdam) 
een eigen Plan van aanpak diffuse bronnen gemaakt. Dit is gebeurd om te voldoen 
aan de eisen van de Wvo-vergunning voor overstorten en hemelwateruitlaten. In het 
Plan van aanpak diffuse bronnen is onder andere aangegeven hoe wordt omgegaan 
met bouwmetalen. 
 
Door voor de daken van de eigen gebouwen geen gebruik meer te maken van 
uitloogbare materialen, zoals zink en koper, wordt invulling gegeven aan de in het 
rijksbeleid genoemde voorbeeldrol van overheden.  
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Bijlage Afkortingen 

AEB Afval Energie Bedrijf 
AGV Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 
AIM Amsterdamse Innovatie Motor 
ANMEC Amsterdams Natuur- & Milieu Educatie centrum 
APV Algemeen Plaatselijke Verordening 
ARC energiebureau Amsterdam Reduceert CO2 (aanjager, ondersteuner en 

uitvoerder van energieprojecten voor centrale stad en stadsdelen) 
ASW Amsterdams Steunpunt Wonen (bewonersorganisatie) 
ATCB Amsterdam Toerisme & Congres Bureau 
B&W Burgemeester en Wethouders 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek 
CO2 Koolstofdioxide  
CROS Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol 
CV Centrale Verwarming 
DAB Dienst Advies en Beheer 
dB(A) geluidniveau gewogen volgens het A-filter 
DBO programma Duurzame Bedrijfsvoering Overheden 
DIVV Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer 
DMB Dienst Milieu en Bouwtoezicht 
DMO Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 
DO Duurzaam Ondernemen 
DRO Dienst Ruimtelijke Ordening 
DW Dienst Wonen 
DWI Dienst Werk en Inkomen 
ECN Energieonderzoek Centrum Nederland 
EG Europese Gemeenschap 
EPBD Energy Performance Building Directive 
EU Europese Unie 
EZ Economische Zaken 
FSC Forest Stewardship Council (Raad voor Goed Bosbeheer) 
G4 Vier grootste gemeenten in Nederland 
GGD Geneeskundige en Gezondheidsdienst 
GVB Gemeentelijk Vervoerbedrijf 
GVI Geo en Vastgoedinformatie Amsterdam 
ICT Informatie en Communicatie Technologie 
IBA Ingenieursbureau Amsterdam 
ISO International Organization for Standardization 
ISV Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 
IVAM milieukundig onderzoek- en adviesbureau binnen UvA Holding BV 
KHN Koninklijke Horeca Nederland 
KRW Europese Kaderrichtlijn water 
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LED Light Emitting Diode (type lamp) 
MCA Milieucentrum Amsterdam 
MKB Midden en Klein Bedrijf 
MVO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
MW Megawatt 
NBW Nationaal bestuursakkoord water 
NO2 Stikstofdioxide 
NOx Alle stikstofoxiden 
NSL Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
O+S Dienst Onderzoek en Statistiek 
OGA Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 
OOV Openbare Orde en Veiligheid  
ORAM Ondernemersvereniging Regio Amsterdam 
PM Pro Memorie 
PMB Project Managementbureau 
ROA Regionaal Overleg Amsterdam 
SAM Stimulering Aanpak Milieudrukvermindering (subsidieregeling VROM) 
TNO Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk 

onderzoek 
TUI Reisbureau 
UvA Universiteit van Amsterdam 
UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 
VROM Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu 
VU Vrije Universiteit  
WB21 Waterbeheer 21e eeuw 
Wbb Wet bodembescherming 
Wgh Wet geluidhinder 
Wm Wet milieubeheer 
Wvo Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
 


