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ONDER EMBARGO TOT 9 SEPTEMBER, omdat op die datum de officiële 
presentatie van het Rapport zal plaatsvinden. De commissieleden worden voor de 
presentatie uitgenodigd 
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Onderwerp 

Nieuw Amsterdams Klimaat. Overzicht van plannen en reeds gestarte  projecten 
 
Gevraagd advies 

1. ter bespreking  
2. Kennis te nemen van het rapport “Nieuw Amsterdams Klimaat. Overzicht van 

plannen en reeds gestarte projecten” dat uitgaat van een meersporig beleid 
waarbij de gemeente zelf en in samenwerking met  externe partijen initiatieven 
ontplooit om de doelstelling van 40% CO2-reductie te verwezenlijken. 

3. Kennis te nemen van de rol die de gemeente enerzijds heeft bij het bij elkaar 
brengen van partijen, het initiëren van CO2-reducerende acties bij partijen, het 
inspireren en motiveren van (externe) partijen, kennisdelen tussen partijen, het 
opsporen en uit de weg ruimen van hindernissen en communicatie.  

4. Kennis te nemen van de wijze waarop de gemeente anderzijds zelf het voortouw 
wil nemen via de betrokken diensten en stadsdelen op het gebied van:   

- Gemeentelijke organisatie door bijvoorbeeld de gemeentelijke gebouwen 
klimaatneutraal te maken; 

- Duurzame energie door bijvoorbeeld de ambitie om de hoeveelheid in 
Amsterdam opgewekte wind- en zonne-energie sterk te vergroten; 

- Nieuwbouw door vanaf 2010  op grote bouwlocaties te beginnen met 
klimaatneutraal bouwen; 

- Haven, door bijvoorbeeld het voornemen de hoeveelheid warmte-koude 
opslag en windenergie sterk te laten groeien; 

- Transport, bijvoorbeeld door de invoering van een milieuzone voor 
personenauto’s; 

- Basisonderwijs, door bijvoorbeeld het voornemen om, te beginnen met en 
pilot in Westerpark, de kwaliteit van het binnenmilieu tegelijkertijd met de 
energetische kwaliteit in alle basisscholen sterk te verbeteren. 

 
 
Korte toelichting (bestuurlijke context) 

Het gemeentebestuur heeft zich juni 2007 twee klimaatdoelen gesteld.  
• 40% CO2-emissiereductie ten opzichte van 1990 in 2025  
• klimaatneutrale gemeentelijke organisatie in 2015.  
Vanaf zomer 2007 heeft het Klimaatbureau Amsterdam samenwerking gezocht met 
bedrijven, instellingen en burgers om een start te maken met de uitvoering.  Op 11 
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december jl. heeft u samen met een groot aantal externe partners in het 
Tropenmuseum tijdens de eerste Amsterdamse klimaatconferentie hiervan de 
“warming up” kunnen meemaken. Het Klimaatbureau brengt periodiek de 
belangrijkste ontwikkelingen binnen deze stedelijke samenwerking naar buiten.  
 
Deze eerste rapportage geeft  de momentopname van voorjaar 2008.  Korte 
beschouwingen over bijvoorbeeld compensatie, CO2-opslag, monitoring en 
traditionele grootschalige energieopwekking en een hoofdstuk over 
stadsdeelprojecten completeren het beeld. Voor alle deelgebieden geldt in meer of 
mindere mate dat eerste stappen zijn gezet. Het overzicht bevat daarom nog relatief 
veel kleine stapjes maar ook enkele  aanlopen naar grote sprongen in de 
hoofdstukken over duurzame energie, klimaatneutrale nieuwbouw, gemeentelijke 
organisatie, onderwijs en green it. Als het zou lukken de ingezette lijnen de komende 
jaren door te trekken kan hiermee bij benadering 2/3 deel van de reductie-opgave 
worden gerealiseerd. Voor de resterende besparingen mogen we rekenen op een 
volgende generatie innovaties, nieuwe nationale en Europese regelgeving, reducties 
op terreinen die nu nog niet in beeld zijn gebracht, en – eventueel - ondergrondse 
CO2-opslag.  
 
De gemeente heeft het voortouw in de volgende deelgebieden: 
• Gemeentelijke organisatie  
• Duurzame energie  
• Nieuwbouw  
• Haven  
• Transport   
• Basisonderwijs  
De hoofdstukken Gemeentelijke organisatie, Nieuwbouw en Haven zijn tot stand 
gekomen in samenwerking met betrokken gemeentelijk diensten en zijn inhoudelijk 
eerder al bestuurlijk aan de orde geweest (gemeentelijke gebouwen klimaatneutraal, 
Programma Luchtkwaliteit, Havenvisie, klimaatneutrale nieuwbouw). Over duurzame 
energie heeft intensief interdienstelijk ambtelijk overleg plaatsgevonden en zullen 
zodra dat mogelijk en noodzakelijk is afzonderlijke bestuurlijke besluiten worden 
gevraagd. Overige gemeentelijke plannen en projecten zullen waar nodig en als de 
tijd rijp is afzonderlijk en inclusief financiële dekking aan het College worden 
voorgelegd.  
 
In de overige hoofdstukken ligt het voortouw bij niet-gemeentelijke partijen. Het gaat 
dan met name om: 
• Bestaande bouw  
• Midden- en kleinbedrijf 
• De ICT-sector  
• Hoger Onderwijs 
Deze zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking en overleg met externe partijen 
als bijvoorbeeld de woningbouwcorporaties, Nuon, ABN-AMRO, Bouwfonds MAB, 
MKB Amsterdam, KvK, ORA, Philpips Lighting, RABO, Triodos, Van Gansewinkel, 
AIM, KPN, Cisco, Dell, Sara/Netherlight, Sun microsystems, enz. Om te komen tot 
een definitief rapport dat begin september naar buiten kan worden gebracht, moet 
instemming worden verkregen van zowel B&W als van de externe partijen op de voor 
hen relevante passages. 
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Onderbouwing gevraagd advies 

n.v.t. 
 

 Stukken 

Meegezonden stukken Nieuw Amsterdams Klimaat. Overzicht van plannen en reeds gestarte projecten. 

Ter inzage gelegde stukken Nvt 
 
Uitgenodigde andere raadscommissies 

Nvt 
 
Behandeling in de gemeenteraad 

Nvt 
 
Financiële toelichting 

Nvt 
 
Extern overleg 

Inhoudelijk is het stuk afgestemd met de betrokken partners. 
 
Advies raadscommissie 

<vrije tekst>  
 
Behandelend ambtenaar 

Klimaatbureau – Gerrit Jolink, programma manager, 06 53293776 
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Onderwerp 

Nieuw Amsterdams Klimaat. Overzicht van plannen en reeds gestarte  projecten 
 
Gevraagd advies 

<vrije tekst>  
 
Argumenten 

<vrije tekst>  
 
Kanttekeningen 

<vrije tekst>  
 
Uitvoering 

<vrije tekst>  
 
Aanvullende communicatie 

<vrije tekst>  
 


