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Onderwerp 	Update gebiedsgerichte aanpak Strategie Naar een Stad zonder Aardgas 

Geachte leden van de Raad, 

Op 21 december 2016 heeft u de strategie Naar een stad zonder aardgas vastgesteld. Het college 

willen uiterlijk in 2050 een aardgasvrije stad zijn. Een ambitieus besluit waarmee u de urgentie van 

de energietransitie van Amsterdam heeft onderstreept. 

U ontvangt nu deze brief omdat: 

e het college u wil informeren over de voortgang van de strategie Naar een stad zonder 

aardgas. Dit heeft u ons gevraagd in motie 1732 raadslid Groen inzake duurzame bronnen, 

motie 1733 raadslid Groen inzake betrokkenheid Amsterdammers Buurtgesprekken. In 

motie 1745 raadslid Bosman open toegang en vrije keuze, vroeg u om eind 2017 te rappor-

teren over de voortgang. Aan deze verzoeken geeft het college invulling met deze brief. 

Het college zal u vanaf nu elk half jaar informeren over de stand van zaken 

• u kennis heeft kunnen nemen van de herverdeling van de Deltaplan Openbare Ruimte 

Amsterdam (DORA)-gelden voor de Banne-Noord, conform collegevoordracht BTo31.03.7 

en de relatie daarvan met het onderzoek naar aardgasvrije buurten. Dit besluit is ingege-

ven door de inzet om alle activiteiten, waaronder het onderzoek naar een aardgasvrije 

buurt, in de zogenaamde toekomstige ontwikkelbuurten zoveel als mogelijk samen te la-

ten vallen. Dit om overlast voor bewoners tot het minimale te beperken en maximaal in te 

zetten op kostenvoordelen. 

Aardgasvrij Amsterdam 

De stappen naar een aardgasvrije stad zijn merkbaar en meetbaar. In de agenda duurzaam Am-

sterdam (maart 2015) heeft de gemeente zich tot doel gesteld om in 2018 8a.000 woningequiva-

lenten te hebben aansloten op een warmtenet en 102.000 uiterlijk in 2020. U heeft eind augustus 

2017 de aanbiedingsbrief van de Monitor Staat van Duurzaam Amsterdam (BD2017-011679 29 

augustus 2017) ontvangen. In de monitor heeft u kunnen lezen dat we deze doelen gaan halen. 
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Daarom heeft het college (B&W, 29 augustus 2017) besloten deze aantallen op te hogen naar 

100.000 woningequivalenten in 2018 en 125.000 in 2020. 

Gebiedsontwikkeling wordt per definitie aardgasvrij gedaan. Voorbeelden hiervan zijn de nieuw-

bouwlocaties liburg-Centrumeiland, Overamstel-Annstelkwartier fase 2 en Zeeburg-Sluisbuurt. 

Hier maakt de gemeente goed gebruik van het instrumentarium dat haar is geboden. Er zijn voor 

eerdergenoemde gebieden warmteplannen opgesteld. Er is voor de energievoorziening van IJ-

burg-Centrumeiland een tender uitgeschreven, met als resultaat een collectief Warmte Koude 

opslagsysteem. Voor de andere twee gebieden ligt de optie stadsverwarming voor de hand. Het 

college is zich overigens bewust dat u met betrekking tot deze gebiedsontwikkelingen moties 

heeft ingediend aangaande open netten en duurzame bronnen, die het college separaat van deze 

brief zal beantwoorden. Dit zijn de moties: 

• 1732 raadslid Groen inzake duurzame bronnen 

e 1745 raadslid Bosman open toegang en vrije keuze 

• 1743 raadslid Van Lammeren onderzoek efficiëntie Warmtenet 

Gebiedsgerichte aanpak in de bestaande bouw 

Een aardgasvrij Amsterdam in 2050 kan alleen maar bereikt worden door nauw samen te werken 

met bewoners, bedrijven, energieleveranciers en netwerkbeheerders, vastgoedeigenaren, wo-

ningcorporaties en andere  stakeholders.  Het jaar 2050 lijkt ver weg, maar de organisatie van de 

transitie naar schone energie vraagt nu al om grote inspanningen. De inspanningen van de ge-

meente en de City Deal partners richten zich voornamelijk op de bestaande wijken en buurten, 

middels de gebiedsgerichte aanpak. Deze bestaat uit drie stappen: 

1. Technische verkenning en analyse 

2. Gesprekken met bewoners en  stakeholders  

3. Gemeentelijke besluitvorming 

1. Technische verkenning en analyse 

Amsterdam bestaat uit 481 buurten. Het is onmogelijk om overal tegelijk de transitie te maken 

naar aardgasvrij wonen. Voordat de woningcorporaties de eerste io.000 woningen uiterlijk eind 

december as aan kunnen wijzen, wordt samen met de partners uit de City Deal op dit moment een 

technische verkenning en analyse uitgevoerd naar zo'n zo buurten in de stadsdelen Zuid-Oost, 

Oost, Noord en Nieuw-West. Om in 2050 een aardgasvrije stad te hebben wordt natuurlijk naar de 

hele stad gekeken; momenteel zijn de plannen van woningcorporaties voor grootschalige renova-

ties nu vooral leidend om een buurt te analyseren. In deze analyse worden gegevens gebundeld 

over: geplande renovaties van de woningcorporaties, ouderdom en vervangingsmoment van het 

aardgasnetwerk, ingrepen aan de riolering, het opknappen van de openbare ruimte, het aanleggen 

van duurzame energiesystemen. In de praktijk betekent dit dat de gemeenteraad gevraagd kan 

worden om te besluiten projecten in de openbare ruimte te versnellen of te vertragen en aan te 

laten sluiten bij de aardgasvrije ambities. Aan de hand van het integrale overzicht kiest de ge-

meente samen met haar partners met welke buurten als eerste gesproken gaat worden. Op dat 

moment start de participatie van en met de buurtbewoners, die uiteindelijk zal leiden tot een ge-

deeld beeld over de meest passende én meest gewenste warmtevariant in die buurt. Pas daarna 
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zal en kan ook besluitvorming plaatsvinden over hoe en wanneer een buurt aardgasvrij kan wor-
den. 
Een voorbeeld van een buurt waarin verschillende ingrepen op elkaar worden afgestemd is Banne 
Noord. In deze buurt zijn veel ingrepen nodig (van fysiek tot sociaal) en daarom staat deze buurt 
op de nominatie om een ontwikkelbuurt (bestuursopdracht Ontwikkelbuurten, Strategische Buurt-
ontwikkeling 14 maart 2027) te worden. Stedelijke opgaven in een ontwikkelbuurt moeten in een 
integraal proces worden uitgevoerd om onder andere overlast voor bewoners te beperken. Aard-
gasvrij is één van de stedelijke opgaven in ontwikkelbuurten. In de praktijk betekent dit dat plan-
vorming, communicatie en uitvoering onder regie van het projectmanagement van de ontwikkel-
buurt plaatsvindt. Vanuit de gebiedsgerichte aanpak voor aardgasvrije buurten wordt daarom 
gestuurd op een nauwe samenwerking met het projectmanagement en het stadsdeel. 

2. Gesprekken met bewoners en  stakeholders  

Met alle Amsterdammers 
Het is de eerste verantwoordelijkheid van de gemeente onze inwoners goed te informeren over 
wat een aardgasvrije stad voor hen betekent. Het is daarnaast de verantwoordelijkheid van de 
gemeente om de Amsterdammers te laten participeren in deze grote opgave. Met een stads breed 
bewustwordingstraject bij alle Amsterdammers wordt een voedingsbodem gelegd voor aardgas-
vrije buurten. Hiervoor worden nu al  social  media, evenementen, zoals Duurzaamo2o en de vraag-
gerichte website www.amsterdam.nl/aardgasvrij  gebruikt, om de overgang naar een aardgasvrije 
stad bekend te maken. Een stads brede campagne gericht op bewustwording aangaande de on-
herroepelijkheid van de transitie naar een aardgasvrije stad volgt binnenkort. In de tussentijd wer-
ken vele partijen op nationaal, regionaal en gemeentelijk niveau samen om de beste wijze van 
communiceren met bewoners en het betrekken van buurten bij deze maatschappelijke operatie te 
onderzoeken, te toetsen en uit te rollen. In City Deal verband is onder andere op basis daarvan een 
communicatiestrategie geschreven. In deze strategie is ook gekozen voor een participatiemetho-
diek en is er een set afspraken gemaakt over transparante en pro-actieve communicatie enerzijds 
en handelen vanuit het perspectief van de Amsterdammer door de samenwerkende partijen an-
derzijds. 

Met de buurt 
Voor participatie van Amsterdammers naar een aardgasvrije stad, is gekozen voor de Green Deal 
participatiemethodiek van de Smart  Energy Cities.  Het is een gedegen en in de praktijk getoetste 
methodiek die al in meerdere projecten resultaat heeft opgeleverd. Op www.smartenergycities.n1 
is deze methodiek uitgebreid beschreven. De methodiek gaat uit van 5 stappen. De  tone  of  voice  
van de communicatie en de buurtspecifieke belevingswereld worden in de eerste twee stappen 
onderzocht om zo gemakkelijk mogelijk aansluiting te vinden op de wensen, gedachten en emo-
ties van een buurt. Dit gebeurt onder andere met de BSR-leefstijlenmodel van het Communicatie-
bureau van de gemeente Amsterdam. De laatste drie stappen worden met buurtgenoten doorlo-
pen. Het gaat daarbij om: 

• kwalitatieve gesprekken met bewoners (huurders en kopers), collectief en i op 1, 
• het aanhaken van bestaande buurtstakeholders zoals winkeliers, buurtverenigingen, 

scholen, moskeeën  etc  en gebruik te maken van hun communicatie met hun achterban, 
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• het samenstellen van een klankbordgroep die een zo divers mogelijke afspiegeling van de 
buurt is, 

• het met betrokken buurtbewoners opstellen van een 'routekaart' waarin de warmtesce-
nario's van de buurt geïnventariseerd worden, 

• het inrichten van communicatie binnen de buurt, door de buurt en gezamenlijke afspra-
ken over de communicatie en participatie vervolgstappen die er vanuit de techniek in de 
buurt gezet worden. 

Door deze participatiemethodiek uitgebreid en intensief uit te voeren, zullen de gezamenlijk be-
reikte opbrengsten leiden tot gedeeld eigenaarschap bij de bewoners van de uitdagingen in hun 
buurt. Vanuit dat eigenaarschap zullen bewoners eerder en gemakkelijker zelf initiatief nemen 
aardgasvrij te gaan/willen leven. Deze methodiek wordt buurt voor buurt over de gehele stad uit-
gerold in samenwerking met de stadsdelen en alle partners binnen de City Deal. 

Met de  early adopters  
De gemeente probeert initiatieven van Amsterdammers die zelf al stappen zetten in de energie-
transitie zoveel mogelijk te omarmen. De subsidieregeling Aardgasvrij die per 1 september in wer-
king is gegaan levert het programmateam dagelijks gesprekken op met Amsterdammers met 
eigen initiatieven. Voor verkrijging van subsidie om de woning aardgasvrij te maken zijn binnen 
enkele weken al  so  aanvragen van particulieren binnen gekomen. Ook de inzichten uit deze ge-
sprekken helpen om de juiste communicatieaanpak en -middelen te kiezen. 

Het college verzoekt u om op basis van voorgaande uitleg over gesprekken met bewoners en spe-
cifiek de gekozen participatiemethodiek van smart energycities, motie 1733, van raadslid Groen 
(inzake betrokkenheid Amsterdammers Buurtgesprekken) als afgehandeld te beschouwen. 

3. Gemeentelijke besluitvorming 
Met motie 1744 van raadslid Mevrouw Bosman (D66) inzake 'Naar een stad zonder aardgas' (toets 
gemeenteraad bij energieplannen bestaande bouw) vroeg u het college een procedure in te rich-
ten waarin het veranderen van de collectieve energievoorziening van wijken in de bestaande bouw 
in de vorm van een energieplan wordt getoetst door de gemeenteraad. . 
Nadat de technische analyse en de participatie met de bewoners heeft geleid tot de passende én 
meest gewenste warmtevariant in die buurt, zal een uitvoeringsplan aardgasvrij worden opgesteld 
voor de buurt. Dit uitvoeringsplan aardgasvrij is vergelijkbaar met het warmteplan waarover u nu al 
besluit in de nieuwbouw gebieden. U zult derhalve naast de warmteplannen voor gebiedsontwik-
kelingen, voor bestaande buurten worden gevraagd een uitvoeringsplan aardgasvrij vast te stellen. 
Vanzelfsprekend wordt u daarna door het college geïnformeerd over de voortgang van de uitvoe-
ring. Finetuning van dit proces zal de komende maanden gebeuren omdat hierbij de uitkomsten 
van het participatietraject met de bewoners en andere  stakeholders  in de eerste buurten meege-
nomen zullen worden. 

Het college verzoekt u om op basis van deze hoofdlijnen Motie 1744, raadslid Mevrouw Bosman 
(D66) betreffende 'Naar een stad zonder aardgas' (toets gemeenteraad bij energieplannen be-
staande bouw) als afgehandeld te beschouwen. 
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Tot slot 

Iedereen beseft dat de transitie Naar een stad zonder aardgas een enorme klus is. Het college ziet 

dat het besluit van Amsterdam op zorgvuldige wijze samen met onze partners in de City Deal uit-

voering krijgt. Ook zien wij dat onze strategie navolging krijgt bij onze partners en in onze omge-

ving. Al in 2016 nam de Rijksoverheid in de Energieagenda 2016 afstand van aardgas als energie-

bron voor verwarming en sloot vervolgens een Green Deal Aardgasvrije wijken met Amsterdam, 

26 andere gemeenten en 5 netwerkbeheerders. En op dit moment sluiten de woningcorporaties 

zich ook aan bij het programma MRA Warmte en Koude. Dit bevestigt het college in de weg die 

Amsterdam is ingeslagen en geeft ons veel vertrouwen in de transitie naar een aardgasvrij Am-

sterdam in 2050. 

Hoogachtend, 

Met vriendelijke groet, 

Het college van burgemeester en wethouders van 

entes 	etaris 

K.H. 011engren 

(loco) burgemeester 
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