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De monitor Staat van Duurzaam Amsterdam juni 2018 rapporteert over de uitvoering van de Agenda Duurzaam 
Amsterdam (op 11 maart 2015 door de gemeenteraad vastgesteld). De Staat van Duurzaam Amsterdam gaat in 
op de vijf transitiepaden van de Agenda: duurzame energie, schone lucht, circulaire economie, klimaatbestendige 
stad en gemeente duurzaam. Per thema rapporteren we over de resultaten en de voortgang van de activiteiten die 
zijn ondernomen. Behalve deze vijf thema’s gaan we ook in op wat de gemeente heeft gedaan om belemmerende 
regels aan te passen (Slim omgaan met regels). Ten slotte rapporteren we over de financiële instrumenten die we 
inzetten om investeringen in duurzaamheid te stimuleren en over de resultaten die we daarmee hebben behaald.

De Staat van Duurzaam Amsterdam wordt afgesloten met Lessons learned. Voorliggende Staat van Duurzaam 
Amsterdam is de laatste monitor van de Agenda. In het coalitieakkoord Een nieuwe lente en een nieuw geluid 
is aangekondigd dat een Routekaart wordt ontwikkeld die de trendbreuk ten aanzien van de CO2 reductie en 
aardgasvrij moet bewerkstelligen. In bijna 4 jaar van uitvoering, zijn lessen te leren die van belang zijn voor de 
ontwikkeling van de Routekaart en de daarbij te ontwikkelen monitormethodiek.

Wat is er de afgelopen periode bereikt?

Duurzame energie
De totale productie van duurzame energie in Amsterdam is gestegen met 3%. Ondanks de sterke groei van 
de stad, het aantal inwoners steeg met meer dan 10.000, is de productie per inwoner ook gestegen (2% meer 
dan in 2016). Het energieverbruik per inwoner daalde met 2%. Bewoners, bedrijven en maatschappelijke 
organisaties investeren in projecten die bijdragen aan energiebesparing en duurzame opwek in de stad. 
Via de rijkssubsidie Stimulering Duurzame Energie (SDE) is voor 150 megawatt aan zonne-energieprojecten 
aangevraagd en in voorbereiding. In vijftien wijken wordt gewerkt aan initiatieven om de buurten aardgasvrij te 
maken. De woningcorporaties hebben ruim 11.000 woningen verbeterd en daarbij 26.800 labelstappen gemaakt. 
Van nagenoeg alle grote nieuwbouwprojecten die via een tender in de markt zijn gezet, zijn de plannen bijna 
energieneutraal of beter.

Schone lucht 
De lucht wordt geleidelijk schoner. Ondanks dat de gemeten NO2 concentratie niet is afgenomen, laat de langere 
termijntrend van de gemiddelde concentratie NO2 een geleidelijke verbetering van de luchtkwaliteit zien. De 
gemeten roet concentratie is in 2017 lager dan in 2016. Er zijn nog wel zes knelpunten waar de NO2 te hoog is. 
Amsterdam kent inmiddels milieuzones voor vrachtverkeer, bestelwagens en sinds januari 2018 voor snor- en 
bromfietsen, taxi’s en touringcars. 

Amsterdam stimuleert, faciliteert en reguleert elektrisch rijden. Het gebruik van de elektrische oplaadpunten in de 
stad, en daarmee het aantal schone uitstootvrije kilometers (meer dan 37 miljoen in 2017), is fors gestegen.

Circulaire economie
De aanpak van ‘denken en doen’ was succesvol. Dit blijkt uit de evaluatie van zo’n 70 projecten die door diverse 
partijen in de afgelopen periode zijn uitgevoerd. Hiermee is bewijskracht geleverd dat een circulaire economie 
realistisch en rendabel is. Met behulp van de nieuw ontwikkelde Routekaart Circulaire Gronduitgifte zijn drie 
circulaire tenders voor gronduitgifte gegund. Een actieve koplopergroep  ‘Circulaire Hotels’ verkent wat de 
hotelbranche kan bijdragen aan de circulaire economie in Amsterdam en hebben zelf maatregelen in hun eigen 
bedrijfsvoering genomen. 

We maken het bewoners makkelijker om afval te scheiden door steeds meer zogenaamde waardecontainers te 
plaatsen. Van het huishoudelijk afval is 27% gescheiden via bron- en nascheiding. De nascheidingsinstallatie van 
het AEB is geopend en draait op proef. 

Klimaatbestendige stad
Rainproof is in 2017 opgenomen in verschillend gemeentelijk beleid en handboeken zoals het beleidskader voor 
de openbare ruimte (Puccini), het PLABERUM en de gemeentelijke menukaart voor onderwijshuisvesting. Voor 
bestaande gebieden zoals nieuwe gebiedsontwikkelingen worden oplossingskaarten ontwikkeld, met als doel 
een samenhangend rainproof ontwerp mogelijk te maken voor een hele buurt. Met de Agenda Groen stimuleren 
we het vergroenen en regenbestendig maken van de openbare ruimte en de daken in Amsterdam. Zo is de 
hoeveelheid groene daken in de periode 2015 - juni 2018 toegenomen met circa 70.000 m².

Gemeente duurzaam
De uitstoot van CO2 is met 22.842 ton per jaar terug gedrongen sinds 2012. Dit is onder andere het resultaat 
van de overgang van 50 decentrale datacenters naar 2 centrale energiezuinige datacenters en ledverlichting in 
openbare ruimte (30.000) en tunnels. Het papierverbruik is met 25% teruggebracht en er zijn veel zonneprojecten 
op gemeentelijk (sport)vastgoed en metrostations in voorbereiding. Vanaf 1 januari is alle stroom die de gemeente 
afneemt,  afkomstig van Nederlandse duurzame bronnen.

Slim omgaan met regels en bieden van investeringsruimte
De gemeente helpt partijen met duurzame initiatieven door belemmerende regels aan te pakken en aan te 
kaarten. Zo zijn vergunningen voor zonnepanelen vrijgesteld van leges en geldt een RVV ontheffing bij elektrisch 
rijden. Vrijstelling van leges voor emissievrij verhuizen en duurzaam verbouwen zijn in voorbereiding. In Amsterdam 
gaat naar verwachting vanaf eind dit jaar een aangescherpte EPC gelden.

Iedereen die wil investeren in duurzaamheid van de stad, kan bij de gemeente terecht. Het duurzaamheidsfonds, 
de Amsterdamse energielening en diverse subsidieregelingen, stellen partijen in staat om te investeren in 
duurzame maatregelen. In 2017 is via het duurzaamheidsfonds, de energielening en het Amsterdams Klimaat en 
Energiefonds €20,8 miljoen uitgeleend voor duurzame investeringen in de stad. Er is in totaal €2,4 miljoen subsidie 
verstrekt voor onder andere groene daken en gevels, elektrische voertuigen en duurzame initiatieven. 

Inleiding
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Duurzame Energie

Doelstelling Resultaat 2017

In 2020 20% meer duurzame energie per inwoner dan in 2013. Index jaarlijkse duurzame energieproductie per inwoner ten opzichte van 2013:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

93 95 98 100 101 100 99 101

De totale productie van duurzame energie in de stad neemt toe: 2.853 TJ in 2017, 3% meer dan in 2016. Per inwoner is de duurzame energieproductie met 2% gestegen. 

In 2020 20% minder energieverbruik per inwoner dan in 2013. Index energieverbruik per inwoner ten opzichte van 2013:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

107 105 102 100 95 93 92 90

Het totale energiegebruik in de stad neemt af: 46.581 TJ, 0,5% minder dan in 2016. De stad groeide in dezelfde periode met 10.200 inwoners.

Zonnepanelen op de Sint Jozefkerk aan het Robert Scottplein. Foto: Fotobank gemeente Amsterdam
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Focus 2015-2018 Stand van zaken 2017

1. Mogelijk maken van versnelling aardgasvrije stad. 
In 2018 100.000 aardgasvrije (weq) en 125.000 in 2020

De cijfers: aantal woningequivalenten aardgasvrij:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

52.300 55.200 58.000 62.000 66.600 72.500 77.700 84.700

In 2017 is samen met partners in de stad gestart met een intensieve aanpak die er toe leidt dat in 2050 alle Amsterdamse woningen en bedrijven aardgasvrij zijn. Met het 
coalitieakkoord Een nieuwe lente en een nieuw geluid is dit streven versneld naar 2040.

 � De woningcorporaties, aangesloten bij de City Deal, hebben meer dan 10.000 woningen in het vizier om aardgasvrij te maken.
 � Amsterdam heeft op het gebied van aardgasvrij actief gelobbyd bij het Rijk, onder andere bij de Warmtetafel waarin overheden en bedrijfsleven zijn 

vertegenwoordigd. Speerpunt van deze lobby was dat het Rijk meer bevoegdheden geeft aan gemeenten en middelen beschikbaar stelt die daarbij horen, zoals 
sturingsinstrumenten en financiële middelen. Diverse punten die Amsterdam onder de aandacht bracht, zijn opgenomen in het nieuwe regeerakkoord.

 � De gemeente heeft een subsidieaanvraag ingediend bij het Rijk voor het programma Aardgasvrije Wijken. Met de Van der Pekbuurt als zogenaamde proeftuin wil de 
gemeente bijdragen aan het stimuleren van kennis over het succesvol aardgasvrij maken van woonwijken.

 � In 15 wijken wordt gewerkt aan initiatieven om de buurt aardgasvrij te maken. De meeste buurten zijn in de eerste fase (initiatief / verkenning) van de gebiedsgerichte 
aanpak. Waar mogelijk wordt hierbij aangehaakt bij de ontwikkelbuurtenaanpak. Bewonersparticipatie in onder andere de Van Der Pek, Banne en Watergraafsmeer is 
gestart.

 � De subsidieregeling Amsterdam aardgasvrij is sinds september 2017 beschikbaar en op 24 juli 2018 ook toegankelijk gemaakt voor huurders en maatschappelijke 
instellingen. Medio 2018 zijn rond de 300 aanvragen voor subsidie gedaan. Door de regeling zijn tot nu meer dan 50 huizen van het gas af en zijn meer dan 400 
woningen doende van het gas af te gaan.

 � In West en Oost zijn goed bezochte algemene informatieavonden gehouden over Amsterdam aardgasvrij. Daarnaast is er een bewustwordingscampagne uitgevoerd. 
In meerdere flights worden naast advertenties in abri’s en traditionele media, ook op social media filmpjes met Amsterdammers ingezet.

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

De cijfers in megawatt (MW):

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2,5 3,1 4,2 8,7 12,3 16,3 24 30

* Vóór 2016 werd een andere methodiek gebruikt om het geïnstalleerde vermogen te bepalen.

Eind 2017 ligt er voor circa 30 megawatt (MW) aan zonnepanelen op de Amsterdamse daken. Dit zijn circa 120.000 zonnepanelen, die stroom leveren voor 15.000 
Amsterdamse huishoudens. In Amsterdam worden de meeste SDE subsidies voor zonprojecten aangevraagd: medio 2018 zit er voor 150 MW aan projecten in de pijplijn.
Als uitvoering van het programma Schaalsprong zon zijn afspraken gemaakt en instrumenten ter ondersteuning ontwikkeld. Enkele acties:

 � Ondersteuning van de Zoncoalitie. In 2017 is voor meer dan 11 MW aan SDE subsidies aangevraagd door de zoncoalitie voor Amsterdamse dakeigenaren.
 � Subsidie Ondersteuning Amsterdamse zoncoöperaties heeft geleid tot toename van het aantal coöperatieve projecten. Veel projecten zijn nog in uitvoering.
 � De regeling Dak voor de stad (waarmee eigenaren worden opgeroepen hun dak ter beschikking te stellen aan coöperaties) is per 1 augustus 2017 in werking. 
 � Subsidieregeling voor zon op maatschappelijk vastgoed en voor het versnellen van grote zonprojecten zijn per eind 2017 in werking.
 � Er is besloten tot oprichting van een programmabureau zon om de Amsterdamse Federatie voor Woningbouwcorporaties en afzonderlijke corporaties te 

ondersteunen bij het opschalen van  zonprojecten. Het doel is 80 MW op daken van corporatiebezit.
 � Schoolbesturen in Nieuw-West worden ondersteund in hun plan gezamenlijk zon op 18 PO en VO scholen te realiseren. Er is een aanbesteding gestart voor een totaal 

vermogen van 1,6 MW.
 � Met Rijkswaterstaat worden 12 potentiele locaties voor zonneweides langs de A10 oost en noord, de A5 (de westrandweg) en in oksels van knooppunten en afritten 

onderzocht.

Duurzame Energie
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Duurzame Energie

Focus 2015-2018 Stand van zaken 2017

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

De cijfers in megawatt (MW):

2016 2017

67 67

Sinds 2010 is er geen toename van windenergie. Er liggen twee plannen (vergund) voor bijna 17 MW. Deze worden niet eerder dan in 2019-2020 gerealiseerd.

 � In mei 2016 hebben marktpartijen zeven vergunningaanvragen ingediend bij de provincie, samen goed voor circa 72,5 MW windenergie. Vijf aanvragen zijn 
afgewezen, twee vergund.

 � De gemeente heeft beroep aangetekend tegen de afgewezen aanvragen, de Raad van State heeft de gemeente in het ongelijk gesteld. 
 � De twee vergunde aanvragen hebben een  vermogen van  circa netto 16,8 MW. Plaatsing van de windmolens en het uiteindelijk opgestelde vermogen is afhankelijk 

van een aantal factoren, zoals de discussie over de aanvliegroute van de helihaven bij de Nieuwe Hemweg. De vergunde turbines worden op zijn vroegst in 2019-2020 
geïnstalleerd.

4. Verduurzamen bestaande woningvoorraad, bijdragen aan 
afspraken SER Energie akkoord.

Om de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad te stimuleren worden diverse activiteiten uitgevoerd met het volgende resultaat:

 � In de Samenwerkingsafspraken met de corporaties is afgesproken dat zij jaarlijks 10.000 labelstappen realiseren. In 2017 zijn 26.835 labelstappen gemaakt en 11.162 
woningen verbeterd. De cijfers (labelstappen per jaar):

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

5.077 5.092 6.794 12.258 6.394 14.020 26.835

 � Sinds 2016 hebben 725 Verenigingen van eigenaren (24.450 woningen) energieadvies en ondersteuning gekregen bij het verduurzamen van het wooncomplex . Van 
de geadviseerde VvE’s is bij minimaal 10 % maatregelen genomen. Veel VvE’s zitten nog in het besluitvormingsproces. Bij veel VvE’s duurt het meerdere jaren om tot 
daadwerkelijke realisatie over te gaan. Ook 85 woningeigenaren van grondgebonden woningen zijn geadviseerd over energiebesparing en het aardgasvrij maken van 
de woning. 

 � Eind 2017 is gestart met een gebiedsgerichte aanpak voor kleine VvE’s. VvE’s worden via bijeenkomsten in de wijk en via het Regionaal Energieloket geïnformeerd en 
geadviseerd. Hierbij is contact met 100 VvE’s, er zijn op basis hiervan 13 offertes aangevraagd voor energiebesparende maatregelen of aanvullend advies.

 � Drie grotere VvE’s worden begeleid bij het realiseren van een postcoderoosproject, 13 VvE’s overwegen ook in dit traject te stappen.
 � 30 woningen worden met behulp van de subsidieregeling Amsterdam aardgasvrij Nul op de Meter (NOM) gemaakt.
 � In 2017 hebben circa 3.700 huishoudens een energiebesparingsadvies op maat ontvangen. Dit gebeurde door vrijwillige energiecoaches, via het 

samenwerkingsproject Step2Save waarbij tevens langdurige werkzoekenden worden opgeleid en via Vroeg Eropaf, waarbij de maatschappelijke dienstverlening 
energieadviezen verstrekken.

 � Stichting !WOON ondersteunt bewonersgroepen actief bij energiebesparing in hun wooncomplex. In de periode tot half 2018 zijn in totaal 59 projecten begeleid, 
met in totaal circa 4.300 woningen. 6 projecten zijn afgerond (werkzaamheden uitgevoerd), 7 projecten met positieve besluitvorming (werkzaamheden moeten nog 
uitgevoerd), 11 projecten zijn gestaakt en de overige in juridische procedure om maatregelen af te dwingen of in andere fase van begeleiding. 

 � 416 Woningeigenaren, waaronder 4 VvE’s, maakten gebruik van de Amsterdamse energielening. In totaal is voor ruim 2 miljoen geleend en investeerde men bijna 4 
miljoen in duurzame maatregelen. De meest voorkomende maatregel waarvoor wordt geleend zijn zonnepanelen, gevold door HR++ glas. Dit leidt naar schatting tot 
een reductie van 1.200 ton CO2 per jaar. Huurders kunnen sinds juli 2018 ook van de energielening gebruik maken. 

 � Het regionale energieloket is het (digitale) loket waar eigenaar bewoners terecht kunnen voor informatie en (technisch) advies over het verduurzamen van de woning. 
Het loket had in 2017 ruim 15.000 unieke Amsterdamse bezoekers en in de eerste helft van 2018 meer dan 21.600.
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Duurzame Energie

Focus 2015-2018 Stand van zaken 2017

5. Uitvoeren afspraken SER Energie akkoord: hogere prioriteit 
voor energiebesparing bij bedrijven. In 2018 voldoen alle 
grootverbruikers energie aan de Wet Milieubeheer of hebben 
hierover afspraken gemaakt met het bevoegd gezag.

Resultaat 2017: met 68% van de grootverbruikers zijn afspraken gemaakt over energiebesparing of ze hebben maatregelen uitgevoerd. Voor middelgrootverbruikers is 
dat 45%. Het aantal grootgebruikers fluctueert en groeit naar verwachting in 2018 naar 1090.
  

Grootgebruikers energie Middelgrootgebruikers energie

Afspraken 
energiebesparing

584 166

Maatregelen uitgevoerd 110 88

Besparing nog niet 
vastgesteld

319 304

N.v.t. 7 13

Totaal aantal 1020 571

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) controleert, handhaaft en maakt afspraken met bedrijven in het kader van de Wet milieubeheer namens de 
gemeente.

 � Het milieuthema energiebesparing is een standaard onderdeel bij integrale controles van middelgrote gebruikers van energie.
 � Bij de uitvoering van milieuregelgeving wijst OD NZKG bedrijven op de mogelijkheden tot zelfregulering (deelname aan een keurmerk) als alternatief voor regulering 

(vergunningverlening, toezicht en handhaving).
 � 958 inrichtingen in Amsterdam vallen onder de EED (Energy Efficiëncy Directive, Europese regelgeving rondom energieverbruik gebouwen en vervoersmanagement).  

Voor 390 inrichtingen is hieraan invulling gegeven. Voor 459 inrichtingen wordt gewerkt aan de audit

Daarnaast wordt met diverse sectoren samengewerkt en afspraken gemaakt over energie, maar ook over andere duurzaamheidsthema’s zoals terugwinnen van 
grondstoffen.
  
 � Evenementenorganisaties: vanaf 2020 wil Amsterdam alleen nog duurzame evenementen hosten. Op 1 maart 2018 is de Richtlijn Duurzaamheid Evenementen van 

kracht, waarin de route naar 2020 is vastgelegd. Alle organisatoren moeten voldoen aan duurzaamheidscriteria om voor een vergunning in aanmerking te komen. De 
gemeente biedt organisatoren een gratis energiescan en er wordt gewerkt aan de uitrol van nieuwe stroom- en watertaps op veelgebruikte evenementenlocaties. 
In 2018 en 2019 worden organisatoren gestimuleerd om een keurmerk te halen, waarbij een certificaat hen vrijstelt van duurzaamheid voor de aanvraag van een 
vergunning.

 � Cultuurinstellingen: meer dan 20 cultuurinstellingen werken aan een verduurzamingstraject. Zij hebben een scan gehad gekoppeld aan een concreet 
uitvoeringsadvies. Met behulp van subsidies en leningen van het Duurzaamheidsfonds zijn al veel duurzame maatregelen doorgevoerd.  Negen  organisaties zijn 
BREEAM-In-use gecertificeerd (4 zullen in 2018 nog volgen). Er is in de afgelopen 6 jaar een CO2 reductie van tussen de 5-20% bereikt in deze sector. Dankzij de 
subsidie duurzame initiatieven zijn onderzoeken uitgevoerd voor samenwerkingsprojecten op gebied van zonne-energie (cultuurroos), warmte-koude uitwisseling 
(Museumplein) en afval (Zero Waste Expeditie Leidseplein).

 � Hotels: oprichting en ondersteuning van de koplopersgroep Circulaire Hotels. Zie verder onder Circulaire economie.
 � Vanaf 1 jun1 2016 zijn 164 adviezen gegeven aan bedrijven en andere organisaties over besparing en duurzame opwek. Van de deelnemers hebben 45 organisaties 

maatregelen uitgevoerd om hun energieverbruik significant te reduceren en hebben circa € 0,7 miljoen geinvesteerd in energiezuinige maatregelen.

6. 111 Bestaande scholen PO/VO/(V)SO gezond en energie-
efficiënt maken. 
Nieuwe scholen volgens de norm ‘Frisse scholen B’ 

Via het programma Gezonde Schoolgebouwen Amsterdam zijn 62 scholen aangepakt. In 2018 worden 24 gebouwen aangepakt en opgeleverd en 7 voorbereid 
(uitvoering 2019).

 � Het programma Gezonde Schoolgebouwen Amsterdam (2015-2018) wordt uitgevoerd. Onderdeel is een energiescan voor alle scholen die deelnemen.
 � Er worden voorbereidingen getroffen voor een mogelijk vervolgprogramma in de periode 2020-2022, zodat ook alle resterende VO-scholen voldoen aan de 

uitgangspunten voor een goed binnenklimaat.
 � Om Frisse scholen, ambitieniveau B (goed) mogelijk te maken, is in 2017 is een nieuwe normvergoeding vastgesteld voor nieuwe schoolgebouwen
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Focus 2015-2018 Stand van zaken 2017

7. Verduurzamen sportaccommodaties. 
In 2015 is tenminste 25% van buitensportverenigingen 
verduurzaamd.

50% van de verenigingen heeft maatregelen getroffen.

 � In 2017 hebben 15 verenigingen duurzaamheidsmaatregelen getroffen. In totaal hebben 56 verenigingen met een eigen clubhuis (van de 111) meer dan 1,5 miljoen 
geïnvesteerd in duurzame maatregelen. Hiermee wordt jaarlijks 405 ton CO2 gereduceerd.

 �  In 2017 is gestart met de voorbereiding  van zonnepanelen op 11 sportpanden. In 2018 zullen de eerste panden zonnepanelen krijgen. In totaal gaat het om meer dan 
1 MW.  

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

Op basis van de 6 grote tenders die in 2017 zijn gegund (circa 1200 woningen en 9.000 m2 bvo overig programma) is het beeld dat nagenoeg alle tenders een 
energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van 0,15 of lager (bijna energieneutraal) heeft. Eén tender had zelfs een EPC lager dan 0. De helft van de tenders zijn bovendien 
BREEAM Outstanding (score van meer dan 85% op duurzaamheid breed). Op 1 juli 2018 is de aansluitplicht op aardgas voor nieuwbouw komen te vervallen.
 
 � Via de gemeentelijke tenders worden ontwikkelaars uitgedaagd om duurzaamheid en een ambitieuze EPC in de plannen mee te nemen. De volgende projecten 

illustreren dit:
 - Houthaven meerdere projecten o.a. The Future, een energieleverend appartementencomplex met een EPC van -1,4. 
 - Hamerstraatkwartier, Nova Zembla Lofts met een EPC van 0.
 - Zeeburgereiland, De Brouwerij met een EPC van 0,06.
 - Delflandpleinbuurt, Woudt met een EPC van 0,06.
 - Steigereiland, Kaap van Brolan met een EPC van o,1.

 � Voor diverse nieuwbouw- en transformatiegebieden in Amsterdam is in 2017/2018 een duurzaamheidsambitie vastgesteld. Enkele voorbeelden:
 - Stedenbouwkundig plan Sluisbuurt voor ca. 5.500 woningen en max 100.000 m² bvo niet-wonen zet in op een Ondergronds Afval Transport (OAT) en heeft extra 

ambities op het vlak van regenbestendigheid en voor flexibel en aanpasbaar bouwen.
 - Investeringsbesluit Elzenhagen Zuid voor 1.800 woningen zet in op een duurzame gebiedsontwikkeling met specifieke aandacht voor rainproof, natuur en 

ecologie.
 - Projectbesluit Hamerkwartier voor 6.700 woningen en 270.000 m2 bvo aan werken zet in op een gezonde wijk met aandacht voor groen, water, sport, mobiliteit 

en gezonde bouwmaterialen. 90% van de woning- en utiliteitsbouw wordt Zeer Energie Neutraal en 10% van de woning- en utiliteitsbouw wordt Bijna Energie 
Neutraal.

9. Rapporteren over CO2-uitstoot op Amsterdams 
grondgebied.

Index CO2-uitstoot per inwoner:
 

1990 2013 2014 2015 2016 2017

100 115 112 114 107 106

De totale CO2 uitstoot op Amsterdams grondgebied daalt sinds 2015. Ondanks dat de stad groeit, daalt ook de CO2 uitstoot per inwoner.

Duurzame Energie

Zonnepanelen op woning Nieuwendammerdijk. Foto: Fotobank gemeente Amsterdam Buitenunit warmtepomp. Foto: Cinar Kutlu
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Schone Lucht

Doelstelling Resultaat 2017

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

De lucht in Amsterdam wordt schoner. Sinds een aantal jaren kent de stad geen enkele wettelijke overschrijdingslocatie fijnstof (PM10) meer. Er zijn nog wel een aantal 
locaties met te hoge jaargemiddelde concentraties NO2.

De concentratie stikstof-dioxide (NO2) is in 2025 maximaal 30 
microgram/m3 op de zwaarst belaste locaties. Het percentage is in 
2025 35 procent lager dan in 2015.

De in 2017 gemeten NO2 concentraties zijn gemiddeld genomen gelijk aan de concentraties die in 2016 werden gemeten. Anders dan in 2016, toen de concentraties 
ook ongeveer gelijk waren als in voorgaande jaren, komt dat niet door de weersomstandigheden. Ook elders in Nederland en in België zijn de NO2 concentraties in 
2017 ongeveer gelijk gebleven. Een mogelijke verklaring is de toename van uitstoot ten gevolge van de sterke economische groei in 2017. Over een langere periode is 
er gemiddeld nog steeds sprake van een afnemende trend in de NO2 concentraties. De figuur toont de gemiddelde NO2 concentratie langs drukke wegvakken waar de 
GGD al sinds 2008 meet. De rode lijn geeft de 30 microgram/m3  (doel voor 2025) weer. Op de achtergrondlocaties is, met lagere waarden, dezelfde trend zichtbaar.

In 2018 wordt overal in Amsterdam voldaan aan de norm voor NO2 Bijna alle wegen in Amsterdam voldoen aan de norm voor NO2, er zijn nog 6 wettelijke knelpuntstraten: Stadhouderskade Oost, Amsteldijk Prins Hendrikkade, J.D. 
Meijerplein, Weesperstraat en de Zuidelijke IJtunnelmond. De jaarlijkse (landelijke) Monitoringsrapportages van het RIVM laten een dalende trend van de gemiddelde 
concentratie NO2 zien. Ondanks de toename van het aantal straten met knelpunten in 2016 is er geen sprake van een trendbreuk in de Monitoringsrapportage 2017 
(over het jaar 2016). Dat wil zeggen dat de langere termijn trend nog steeds een geleidelijke verbetering van de luchtkwaliteit laat zien. De RIVM cijfers over 2017 worden 
eind bekend gemaakt. 

Het aantal knelpuntstraten (bron Monitoringsrapportage RIVM):

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

36 21 16 10 9 4 6

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

Black Carbon (roet) wordt sinds 2012 gemeten. De meetreeks van 6 jaar is te kort voor een betrouwbare trendanalyse. De roetconcentraties op straatstations waren in 
2017 wel lager dan in 2016. Deze afname in roetconcentratie zou verklaard kunnen worden door het toenemende aandeel van met roetfilter uitgeruste dieselvoertuigen 
in het Nederlandse wagenpark. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat de verschoning van het wagenpark in Amsterdam al in 2017 is ingezet en tot resultaat leidde.

 Concentratie roet (µg/m3) per jaar:

2012 2013 2014 2015 2016 2017

2,01 1,58 1,65 1,61 1,62 1,43
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Focus 2015-2018 Stand van zaken 2017

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

Het pakket Schone Lucht voor Amsterdam, op weg naar een uitstootvrij 2025 (vastgesteld raad, juni 2016) is in uitvoering.
  
 � Milieuzone snor- en bromfietsen, taxi’s en touringcars is per 1 januari 2018 in werking getreden. Het aantal unieke overtreders daalt vanaf het moment dat er wordt 

gehandhaafd (mei 2018). De milieuzone bestelauto’s is al per 1 januari 2017 in werking. Medio 2018 zijn er gemiddeld 270 overtreders per maand.
 � De maatregel ‘schoner parkeren’ (leeftijdseisen aan nieuwe parkeervergunning) is opgenomen in de parkeerverordening en op 1 april 2017 ingegaan.
 � De stadsbrede parkeervergunning voor elektrische auto’s is verlengd tot eind 2018. Een aanvraag voor een parkeervergunning voor een elektrisch voertuig komt 

bovenaan de wachtlijst te staan, waardoor een lange wachttijd wordt vermeden.
 � Het Convenant Taxi is in uitvoering. Hierin zijn verschoningsmaatregelen afgesproken. Sinds januari 2018 is de taxistandplaats op Amsterdam CS alleen nog 

toegankelijk voor schone taxi’s: uitstootvrije taxi’s en taxi’s op groengas. Daarbij hebben uitstootvrije taxi’s voorrang op groengas taxi’s. Ook de taxistandplaats 
Leidseplein is alleen nog toegankelijk voor schone taxi’s.

 � De Uitvoeringsagenda Stedelijke Logistiek Amsterdam (16 maart 2017 vastgesteld door de gemeenteraad) is in uitvoering. Hierin heeft duurzame logistiek een 
prominente plek gekregen. De gemeente faciliteert cargohubs, er zijn vijf cargohubs gerealiseerd. Voor uitstootvrije bestel- en vrachtauto’s is sinds maart 2017 een 
speciale e-RVV ontheffing mogelijk.

 � Het Convenant GVB is in uitvoering. Eind 2017 is de keuze gemaakt voor OC-snellaadtechnologie (Opportunity Charging) voor de eerste tranche Zero Emissie bussen. 
Begin 2018 is GVB de aanbesteding gestart voor 28-33 elektrische OC-bussen ter vervanging van de oudste 28 dieselbussen. Deze bussen rijden vanaf 2020. In dit 
convenant zijn ook afspraken gemaakt over het verschonen van de vloot IJveren. Doel is om de veren, die nu op diesel varen, op schonere energiebronnen te laten 
varen. Onderzoek laat zien dat elektrische (plug-in) schepen de beste oplossing zijn.

2. Amsterdam Elektrisch:
Amsterdam blijft koploper elektrisch vervoer 

Amsterdam wordt nog steeds gezien als koploper. We streven naar een groter aantal elektrische personen- en zakelijke voertuigen (met name de doelgroepen taxi, 
bestel en vracht). Maar ook naar elektrisch openbaar vervoer en varen. Voor de Amsterdamse aanpak op gebied van elektrisch vervoer en laadinfrastructuur blijft veel 
interesse vanuit binnen- en buitenland. 

 � De publieke oplaadinfrastructuur is en wordt uitgebreid en klaar gemaakt voor opschaling. De cijfers:

2015 2016 2017

oplaadpunten (stand december) 1823 2118 2400

unieke gebruikers per jaar 26.279 28.892 35.568

laadsessies per jaar 404.496 639.435 783.575

schone uitstootvrije kilometers per jaar 21.579.327 24.539.930 37.199.284

  
 � De vraaggestuurde uitbreiding naar maximaal 4000 laadpunten is in uitvoering. Data, onderzoek en monitoring van de oplaadpunten is in samenwerking met de 

Hogeschool van Amsterdam verder geoptimaliseerd voor efficiënte uitrol.
 � In het voorjaar van 2017 is een uitbreiding van het aantal snelladers aanbesteed. Het aantal openbare snelladers in de stad kan de komende tijd groeien van 13 naar 

maximaal 65. Het gebruik van de snelladers wordt gemonitord en kan in samenspraak met de exploitant flexibel worden uitgebreid (vraaggestuurd).
 � Er is een richtlijn voor oplaadpunten in nieuw te bouwen of te renoveren parkeergarages opgesteld. Hiermee kunnen parkeergarages op gebied van laadinfrastructuur 

voor de toekomst gereed worden gemaakt. VvE’s met een parkeergarage kunnen advies krijgen over het aanbrengen van oplaadpunten.
 � Er zijn 681 aanvragen ontvangen voor de subsidie Elektrische voertuigen, daarvan zijn er 369 verleend (stand september 2018). De meeste subsidieaanvragen waren 

voor de aanschaf van elektrische taxi’s (126 verleend).  Voor de aanschaf van elektrische taxi’s is in 2016 en 2017 een bedrag van €2,1 miljoen aan subsidie uitgegeven. 
Hiermee zijn circa 420 taxi’s aangeschaft. In de zomer van 2018 is nogmaals een subsidie voor elektrische taxi’s ingesteld met een subsidieplafond van €1 miljoen.

Schone Lucht
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3. Meten, monitoren en locatiespecifieke maatregelen Amsterdam houdt zorgvuldig bij hoe het is gesteld met de luchtkwaliteit, waar de luchtkwaliteit slecht is en  waar de wettelijke normen niet worden gehaald. De 
wettelijke overschrijdingslocaties volgen uit de landelijke monitoringstool luchtkwaliteit onder beheer van het RIVM. Amsterdam levert hiervoor jaarlijks input. 
Amsterdam blijft samen met het RIVM werken aan het zo dicht mogelijk bij elkaar brengen van deze berekende waarden voor de luchtkwaliteit en de gemeten 
luchtkwaliteit door de GGD Amsterdam.

Gedegen informatie actuele stand luchtkwaliteit en 
informeren publiek 

Metingen GGD 2017: De informatie uit het Amsterdamse luchtmeetnet is openbaar en wordt real-time gepubliceerd, onder meer via de (mede door de GGD 
geïnitieerde) landelijke luchtkwaliteitsapp en -website. Ook rapporteert de GGD jaarlijks over de meetresultaten en de trends.

Halen van de norm en ontlasten zwaarst belaste locaties De huidige norm voor NO2 is een jaargemiddelde van 40,5  µg/m3. Voor roet is geen wettelijke norm. In 2017 waren de stikstofdioxideconcentraties gemiddeld iets 
hoger dan in 2016. De GGD geeft daarbij als verklaring dat dit vermoedelijk samenhangt met economische groei, die de verwachte verschoning teniet deed.
Berekeningen in de Monitoringsrapportage 2017 (over het jaar 2016) van het RIVM laten een dalende trend van de gemiddelde concentratie NO2 zien. Bijna alle wegen 
in Amsterdam voldoen aan de norm. Er zijn nog 6 knelpunten waar de wettelijke norm wordt overschreden: Stadhouderskade Oost, Amsteldijk, Prins Hendrikkade, J.D. 
Meijerplein, deel Weesperstraat en de Zuidelijke IJtunnelmond.

Locatiespecifieke maatregelen De uitvoering van de locatie-specifieke maatregelen betreft zowel locaties waar het RIVM hoge concentraties berekende als locaties waar de GGD hoge concentraties 
mat. De voorrangsregeling en exclusieve toegang tot standplaatsen voor schone taxi’s bij Centraal Station en Leidseplein zijn in werking. Schone taxi’s zorgen voor 
vermindering van de uitstoot op de aanrijwegen zoals de Stadhouderskade en de andere knelpuntstraten naar de standplaatsen. Op de Prins Hendrikkade vond een knip 
plaats en een groot deel van de OV-buslijnen is verplaatst naar Noord. Deze maatregelen zullen leiden tot aanzienlijke verbetering op en rond de Prins Hendrikkade.

Milieuzone Wiltzangstraat. Foto: Fotobank gemeente Amsterdam Elektrische taxi bij de snellader ‘Allegro’ aan de Zuidas. Foto: Fotobank gemeente Amsterdam

Schone Lucht
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Circulaire Economie

Doelstelling Resultaat 2017

Stimuleren van innovatie, onderzoek en circulaire bedrijvigheid De transitie naar een circulaire energie richt zich op de langere termijn. De periode tot en met 20018 is de eerste fase van de transitie: versneld kennis en bewijskracht 
opdoen. Binnen de programma’s Amsterdam Circulair. Leren door te doen en het Stedelijk innovatieprogramma zijn ruim 70 circulaire projecten gerealiseerd. Het is 
aangetoond dat een circulaire economie realistisch en rendabel is. Per waardeketen en per beleidsinstrument is aangegeven wat er nodig is op een termijn van 10 jaar en 
wat daarbij nodig is vanuit de markt en de lokale overheid.

Meer grondstoffen en materialen terugwinnen Door inzet van het programma Amsterdam Circulair. Leren door te doen en inzet op verbetering van de afvalscheiding, worden steeds meer grondstoffen en materialen 
teruggewonnen.

Koolzaad op twee kavels van Sloterdijk III, grondstof voor biobased materialen. Foto: Fotobank gemeente Amsterdam Workshop ‘Sorteren is leren’ op het seminar Circulaire hotels. Foto: Marieke Meijer

Tuin van Bret, circulaire broedplaats. Foto: Fotobank gemeente Amsterdam
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1. Innovatieprogramma circulaire economie waarbij private en 
publieke partijen Amsterdam gebruiken als proeftuin voor 
circulaire economie

Er zijn ruim 70 circulaire projecten gerealiseerd binnen de programma’s Amsterdam Circulair. Leren door te doen (gemeentelijke projecten) en Stedelijk 
innovatieprogramma (projecten van marktpartijen en kennisinstellingen). Beide programma’s zijn geëvalueerd, de resultaten zijn beschreven in het rapport Amsterdam 
Circulair. Evaluatie en handelingsperspectieven (6 maart 2018 vastgesteld door het college).

2. Bestaande bedrijvigheid versterken en nieuwe bedrijvigheid 
stimuleren

 � In mei 2017 vond de conferentie Gastvrij Duurzaam020 plaats, gericht op de hotelbranche, met diverse workshops over verschillende duurzaamheidsthema’s. Daaruit 
is, op  initiatief van de gemeente, de Koplopergroep Circulaire Hotels voortgekomen. Hierin participeren tien hotels die met elkaar en met de gemeente verkennen 
wat de hotelbranche kan bijdragen aan de circulaire economie in Amsterdam. De deelnemende hotels hebben zelf maatregelen in hun eigen bedrijfsvoering 
genomen. Ook zijn acties benoemd en kansen gesignaleerd voor opschaling. Enkele resultaten: een stappenplan voor circulaire hotels, de projectvoorbereiding van 
circulaire hotelzeep, ontwikkeling van een circulaire scan als hulpmiddel en afvalpreventie. De resultaten worden gedeeld in een seminar ‘Grondstof tot nadenken’ in 
oktober 2018.

 � Gemeentelijke organisatieonderdelen werken steeds nauwer samen rond het thema duurzame bedrijvigheid. Er wordt een gezamenlijk project opgezet om BIZ-en 
(Bedrijven Investeringszones) die met duurzaamheid aan de slag willen te ondersteunen. Dit start in het najaar 2018.

3. Inzet op meer circulair gebruiken van bouwmaterialen in 
bouwsector 

Er zijn criteria voor circulair bouwen ontwikkeld (Routekaart Circulaire Gronduitgifte). Inmiddels zijn drie circulaire tenders voor gronduitgifte gegund:

 � Op de Kop Zuidas is gekozen is voor een concept, waarin ruim 250 woningen met kantoren, werkruimte voor ZZP’ers en plek voor creatieve starters worden 
gecombineerd. Circulair aan dit concept is de flexibiliteit tussen woningen en kantoren, een materialenpaspoort en veel droge verbindingen (voorbeeld: bout-schroef, 
vanwege losmaakbaarheid). Hierdoor is toekomstig hergebruik mogelijk. Hergebruikte materialen zitten onder meer in de scheidingswanden (restgips) en de gevel 
(hergebruikte bakstenen). De nieuwe materialen worden geselecteerd op hun lage milieubelasting.

 � Voor een kavel in Buiksloterham is een projectontwikkelaar gekozen die een ontwerp mag maken van 6.200 m2 aan woningen en werkruimte.  Het wordt één van de 
energiezuinigste gebouwen van Amsterdam. Duurzaam opgewerkte energie wordt gekoppeld aan accu’s van elektrische deelauto’s en fietsen. Het bouwmateriaal 
bestaat voor 80% uit gerecycled en hernieuwbaar materiaal. Moerasplanten zuiveren het afvalwater uit douche, wasmachine en keuken. En op het groene dak komt 
een waterberging.

 � Op Centrumeiland wordt het entreegebouw van circa7500 m2 circulair. Bij de bouw worden onder meer herbruikbare en gerecyclede materialen gebruikt met een 
lage milieubelasting. Het ontwerp heeft aandacht voor biodiversiteit en ecologie. Zo komt er een vleermuizenhotel op het dak en nestplekken voor gierzwaluwen in 
de gevel. Het gebouw wordt aangesloten op het  Warmte-Koude-Opslagsysteem dat voor het hele eiland gaat functioneren

De gemeente is begonnen met het hergebruiken van gebakken straatklinkers, overeenkomstig het in 2018 vastgestelde Puccini handboek en de Handreiking hergebruik 
bestratingsmateriaal van de gemeente en de Omgevingsdienst. Op het terrein van de Heining 50 worden vanaf begin 2018 de klinkers gesorteerd, schoongemaakt en in 
pakketten opgeslagen. Afgekeurde klinkers (vanwege bijvoorbeeld olieresten) worden afgevoerd naar een erkend verwerker.

4. 65% huishoudelijk afval scheiden in 2020 De cijfers: percentage scheiding afval

2012 2014 2016 2017

19% 27% 28% 27%

Van het Amsterdamse grof- en fijn huishoudelijk afval is in 2017 27% gescheiden via bron- en nascheiding. De hoeveelheid restafval is in 2017 afgenomen, onder ander 
door het verminderen van het papierverbruik (toenemende digitalisering) en een lichte stijging van plastic en textiel. Dat het scheidingspercentage af is genomen ten 
opzichte van 2016, komt voornamelijk doordat eind 2016 is gestopt met het apart inzamelen van hout. De verwachting is dat het scheidingspercentage zal stijgen als 
gevolg van het verder uitvoeren van het Uitvoeringsplan Afval, met als hoofdlijnen de in gebruik name van de nascheidingsinstallatie, de verdere uitbreiding van het 
netwerk waardecontainers en bewustwordingscampagne rondom afvalscheiding.
 
 � In 2017 zijn 2.060 ondergrondse containers vernieuwd, vervangen en/of bijgeplaatst. Het betreft 847 waardecontainers en 1.253 containers voor restafval.
 � Om de inzameling van grofvuil te verbeteren zijn we begonnen met harmonisatie van de inzameling van grofvuil (ophalen op afspraak). 
 � De scheidingsinstallatie voor het huishoudelijk restafval is geopend en draait op proef. De installatie levert uiteindelijk een bijdrage aan het scheidingspercentage van 

circa 9%. 
 � Het voorkomen van afval (tegengaan papierverspilling) heeft in 2017 aandacht gekregen door het voorbereiden van de invoering van de JA/JA sticker per 1 januari 

2018.
 � Amsterdam doet samen met  zes instellingen rond het Leidseplein mee met het initiatief van RWS om afval te reduceren en beter te scheiden bij cultuurinstellingen: 

Zero waste expeditie. Afhankelijk van de uitkomsten willen we een gezamenlijk vervolg geven gericht op het opstellen van een plan van aanpak voor afval reductie, 
scheiden en hergebruik grondstoffen, met aandacht voor  samenwerking en het effect op transportbewegingen.

Circulaire Economie
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Klimaatbestendige Stad

Doelstelling Resultaat 2017

Vanaf 2020 is klimaatadaptatie in het relevante gemeentelijke 
beleid verankerd 

Het onderwerp klimaatadaptatie ontwikkelt steeds meer van pilots naar een gestructureerde aanpak en is in het relevant gemeentelijk beleid verankerd.

Groene gevels en daken van het SportPlaza Mercator aan de Jan van Galenstraat. Foto: Fotobank gemeente Amsterdam
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1. Regenbestendigheid van de stad vastleggen in het primair 
proces (programma Rainproof)

 � De thematische studie regenbestendige gebiedsontwikkeling is afgerond. Binnen deze studie is onderzocht hoe de ambitieuze woningbouwopgave gecombineerd 
kan worden met het bestendig maken van de stad tegen extreme neerslag. Het resultaat bestaat uit 3 delen: regenbestendig beleid (bestaand en wenselijk), 
regenbestendige gebiedsontwikkeling (ontwerpprincipes, planprocesstappen) en een onderzoek naar het beschikbare juridisch instrumentarium.

 � Rainproof is in 2017 opgenomen in verschillend gemeentelijk beleid en handboeken o.a. in het beleidskader voor de openbare ruimte (Puccini), in het PLABERUM, en 
in de gemeentelijke menukaart voor onderwijshuisvesting. In de Visie Openbare Ruimte (8 juni 2017 vastgesteld door de raad) is opgenomen dat de openbare ruimte 
in 2025 duurzaam en klimaatbestendig ingericht zal zijn. In de subsidie Amsterdamse Impuls Schoolpleinen is regenbestendigheid een van de criteria.

 � Amsterdam kent ongeveer 100 locaties die extra kwetsbaar zijn voor schade en overlast bij een extreme bui. Bij werkzaamheden in de openbare ruimte in een 
“regenwaterknelpunt”, moeten maatregelen worden meegenomen om deze meteen rainproof te maken. Vanuit het SMF zijn middelen beschikbaar gesteld om de 
kosten voor deze maatregelen in de uitvoeringsprojecten van 2018 en 2019 te financieren.

 � Oplossingkaarten worden ontwikkeld voor zowel bestaande gebieden (onder andere Rivierenbuurt, Bellamybuurt, ) als nieuwe gebiedsontwikkelingen 
(Centrumeiland, Amstelstad, Strandeiland). Deze zijn bedoeld om samenhangend rainproof ontwerp mogelijk te maken voor een hele buurt.

 � Het betrekken van burgers, ondernemers en maatschappelijke partijen via communicatie en stimuleringsprogramma’s gebeurt via het Rainproof-netwerk. Versterkt 
met vertegenwoordigers van overheid, groensector, buurtinitiatieven, kennisinstituten, ondernemers en vastgoedeigenaren. In 2017 lag de focus nadrukkelijk op 
het bewustmaken van (specifieke doelgroepen van) Amsterdammers en samenwerking. Samenwerking met woningcorporaties begint tot resultaten te leiden, zoals 
minder verharde binnentuinen.

2. Waterbestendigheid van de stad vastleggen  in het primair 
proces

In het kader van het programma Waterbestendig Westpoort is gewerkt aan een pilot die moet leiden tot een aanpassingsstrategie voor het omgaan met vitale en 
kwetsbare infrastructuur in relatie tot overstromingsrisico’s. De pilot wordt momenteel afgerond. In MRA-verband wordt op dit moment bekeken hoe de (positieve) 
resultaten uit de pilot kunnen worden uitgerold naar andere gebieden en specifieke infrastructuur.

3. Bijdragen vanuit Groen en Openbare ruimte aan 
regenbestendigheid

In de periode 2015- juni 2018 is de hoeveelheid groene daken toegenomen met circa 70.000 m2 (waarvan circa 38.000 m2 met subsidie en circa 32.000 zonder subsidie 
in 2015 en 2016). Er zijn veel projecten in voorbereiding waardoor het doel van 50.000 m2 extra groen dak eind 2018 ruimschoots gehaald wordt.
Ook met buurtparken, vergroenen van schoolpleinen en Groen in de Buurt initiatieven gaat het goed en zien we dat de stad echt aan het vergroenen is en daardoor ook 
regenbestendiger wordt. Zie voor meer resultaten de Monitor Agenda Groen (december 2017). 

Klimaatbestendige Stad

Daktuin Hogeschool van Amsterdam aan het Rhijnspoorplein. Foto: Fotobank gemeente Amsterdam Groen dak aan de Hoofdweg. Foto: Fotobank gemeente Amsterdam
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Gemeente Duurzaam

Doelstelling Resultaat 2017

Gemeente bespaart 45 % CO2 per 2025 op de gemeentelijke 
bedrijfsvoering.

De uitstoot van CO2 is eind 2017 met naar schatting 22.842 ton per jaar terug gedrongen. Dit is een reductie van 33% ten opzichte van de uitstoot in 2012. Hiermee is 
bijna drie kwart van de beoogde doelstelling voor 2025 (30.942 ton) behaald.

Gemeentelijke inkoop voldoet aan doelen van Agenda Duurzaam 
Amsterdam.

Bij inkoop voldoen we aan landelijke duurzaamheidscriteria en de door de gemeente gestelde hogere normen die volgen uit de Agenda. Amsterdam heeft de 
intentieverklaring circulair opdrachtgeven en inkopen van de MRA ondertekend. Hierin wordt de intentie uitgesproken  om per 2022 10% circulair in te kopen en per 
2025 50%.

Gemeente biedt helder kader om duurzame investeringen te 
vergemakkelijken.

Sinds medio mei 2016 is de toepassingsregel voor duurzame investeringen door de gemeente van kracht.

Zonnepanelen op Stadsdeelwerf Zuid. Foto: Fotobank gemeente Amsterdam Elektrische scanauto. Foto: Fotobank gemeente Amsterdam
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1. Uitvoeren Routekaart CO2 De Routekaart CO2 wordt uitgevoerd. De Routekaart is een dynamisch programma: nieuwe kansrijke maatregelen worden onderzocht op haalbaarheid en, indien 
haalbaar, toegevoegd aan de routekaart en uitgevoerd. De verwachting is dat met verdere uitvoering van de Routekaart, de uitstoot van CO2 in 2025 met 44.593 ton 
teruggebracht is, dat is bijna 65%  ten opzichte van 2012. Voor de uitgebreide rapportage wordt verwezen naar het Jaarverslag 2017 (paragraaf 5.3 Duurzaamheid). 
Enkele maatregelen en resultaten uitgelicht:

 � Bij 80 panden die de gemeente in gebruik heeft is een energieaudit uitgevoerd en is het energieverbruik in beeld gebracht. In 2018 wordt een maatregelenpakket 
opgesteld om het verbruik naar beneden te brengen.

 � De functionaliteit van WKO’s (Warmte koude opslag) is onderzocht. Daarbij zijn verschillende gebreken naar voren gekomen. Per WKO zijn acties ondernomen om 
problemen te verhelpen. Hierdoor is bijvoorbeeld het energieverbruik van de WKO waar stadsdeelkantoor Oost gebruik van maakt, met 94% teruggebracht.

 � Slimme meters en toepassing van het energiemonitoringsysteem heeft geleid tot een afname van het elektriciteitsverbruik van 2-3% en ruim 13% minder gasverbruik.
 � Centralisatie van de inkoop, digitalisering van diverse werkprocessen hebben geleid tot een vermindering van papiergebruik met circa 25%.
 � De overgang van 50 decentrale datacenters naar 2 centrale energiezuinige datacenters is afgerond. Tevens zijn de ADW werkplekken energiezuiniger gemaakt. 
 � Tot eind 2017 zijn circa 30.000 led in de openbare ruimte geplaatst. De Michiel de Ruijtertunnel en Spaarndammertunnel zijn met 100% ledverlichting opgeleverd.
 � De aanbesteding van zonnepanelen op metrostations is gestart. De verwachting is dat in het komende jaar 6.000 zonnepanelen op 13 metrostation worden geplaatst 

(1.5 megawatt). Verder werkt Metro en Tram onder andere aan verduurzaming van de koeling van technische ruimten, verbetering van de energie-efficiëntie van het 
tractiesysteem metro, vervanging van conventionele verlichting op metrostations door led en energiezuinige liften en roltrappen.

2. Gemeentelijke inkoop voldoet aan de doelen in de Agenda 
duurzaam Amsterdam

Duurzame inkoop is onderdeel van de aanpak Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeverschap en Inkopen van de gemeente Amsterdam (MVOI). Dit instrument is 
gericht op het behalen van zowel duurzaamheids- als sociale doelstellingen. Enkele voorbeelden van MVOI / duurzame inkoop:

 � Europese aanbesteding ICT Hardware voor werkplekken, servers & storage, netwerken en mobiele devices. De inschrijvers hebben een Circulair Plan opgesteld 
waarmee zij de gemeentelijke ambities ondersteunen. Tevens is gevraagd hoe ze transport en verpakkingen milieuvriendelijk maken en hoe ze het energieverbruik 
tijdens de gebruikersfase zo laag mogelijk houden. Duurzaamheid weegt voor 20% mee in de gunning.

 � Papierlevering is  gegund op basis van de LCA (levens cyclus analyse). Hierbij is de milieu impact over de gehele keten bekeken, van het winnen van grondstof tot de 
productie.

 � In 2018 is de aanbesteding voor duurzame energie afgerond en gegund aan Greenchoice. Vanaf 2019 is alle stroom die de gemeente afneemt,  afkomstig van 
Nederlandse duurzame bronnen (wind, zon en plantaardige producten en resten). Ook Brandweer Amsterdam-Amstelland, het Afval Energie Bedrijf, het Stedelijk 
Museum, de Openbare bibliotheek en de Nationale Opera en Ballet zijn aangesloten bij het energiecontract met Greenchoice.

3. Gemeente biedt helder kader om duurzame investeringen te 
vergemakkelijken

Sinds medio 2016 geldt de toepassingsregel voor duurzame investeringen. Deze rekenregels worden gebruikt om een afweging te kunnen maken tussen duurzaamheid 
en financiën. Op basis van de investeringsvoorstellen uit 2017 is de toepassingsregel geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat het gebruik van de toepassingsregel zeer 
beperkt is. Afwegingen met betrekking tot duurzaamheid worden vaak later in het proces gemaakt of zijn gebaseerd op beleidsafwegingen zoals vastgelegd in de 
Agenda Duurzaam Amsterdam.

Gemeente Duurzaam
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Focus 2015-2018 Stand van zaken 2017

Om de uitvoering  van duurzame initiatieven makkelijker te laten 
lopen zet de gemeente zich in om slim om te gaan met regels. We 
doen dit door te reageren op belemmeringen die initiatiefnemers 
melden, door initiatiefnemers te begeleiden en waar nodig 
barrières in procedures en regelgeving structureel aan te pakken.

 � Amsterdam heeft in het kader van de Crisis- en herstelwet een aanvraag gedaan voor een aangescherpte Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) voor nieuwbouw 
woningen (0.2 i.p.v. 0.4 uit Bouwbesluit). Deze normen gaan landelijk gelden vanaf begin 2020 (BENG, Bijna Energieneutrale Gebouwen). De aangescherpte EPC is 
door de minister overgenomen en gaat naar verwachting vanaf november 2018 gelden.

 � Er wordt een informatieblad Duurzaam Verbouwen ontwikkeld. In deze brochure wordt vanuit de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (voorheen Welstand) een toelichting 
gegeven op de procedures voor duurzaam verbouwen.

 � Om de adviezen bij vergunningaanvragen voor warmtepompen beter te coördineren is sinds eind 2017 in stadsdeel Centrum een werkgroep gestart die aanvragen 
voor warmtepompen voorziet van een integraal advies. Dit stadsdeel heeft de status van rijksbeschermd stadsgezicht en hier zijn de meeste monumenten.

 � Vergunningen voor zonnepanelen zijn per 1 januari 2017 vrijgesteld van leges. Per 1 januari 2018 geldt dit ook voor zonnepanelen op woonboten en voor een RVV 
ontheffing bij elektrisch rijden. Vrijstelling van leges voor emissievrij verhuizen en duurzaam verbouwen zijn in voorbereiding en geldt naar verwachting vanaf 1 januari 
2019.

 � De hand-out: Duurzaam bouwen in Amsterdam (kavel/gebouw niveau) is opgesteld. Duurzaamheid is een standaard onderdeel van iedere nieuwe gronduitgifte of 
aanpassing van een bestaand erfpachtrecht. De hand-out: Duurzaam bouwen in Amsterdam (kavel/gebouw niveau) is bedoeld voor projectleiders, ontwikkelaars en 
ontwerpers/architecten die een rol spelen bij de ontwikkeling of ontwerp van een gebouw. Het vertaalt het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Amsterdam naar 
specifieke ambities en maatregelen op het niveau van kavel en gebouw.

Slimmer omgaan met regels

1

Duurzaam bouwen in Amsterdam 
kavel/gebouw niveau

juli 2018Hand-out: Duurzaam bouwen in Amsterdam (kavel/gebouw niveau)
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Focus 2015-2018 Stand van zaken 2017

Partijen in de stad zetten zich in om de verduurzaming te 
versnellen. De gemeente stimuleert en faciliteert dit door 
verschillende financieringsinstrumenten (zoals leningen en 
subsidies) aan te bieden

In 2017 is in totaal voor een bedrag van € 20,8 miljoen aan leningen en € 2,4 miljoen subsidie verstrekt voor duurzaamheid in de stad.

 � Leningen vanuit het Duurzaamheidsfonds worden verstrekt aan bewonersgroepen, bedrijven en maatschappelijke instellingen voor energie- en circulaire 
economieprojecten, met een belangrijk aandeel voor zonne-energieprojecten. In 2017 heeft het Duurzaamheidsfonds € 3,8 miljoen uitbetaald aan leningen. Vanaf de 
start van het fonds zijn 58 leningen (per 1-7-2018) uitbetaald voor een bedrag van € 6,9 miljoen. Hiermee wordt een CO2-reductie behaald van circa 6.533 ton en is 
8,5 MW aan zonne-energiesystemen gerealiseerd. De totale projectinvesteringen bedroegen circa € 13,8 miljoen. Daarnaast is per 1 juli 2018 is in totaal € 5,8 miljoen 
toegekend voor leningen die nog niet zijn verstrekt. Overige bestedingen en reserveringen van het fonds:

 - €10 miljoen vrijgemaakt voor versnellingsmiddelen
 - €7,9 voor risicoreserveringen, waaronder €7,2 voor afdekking investering nascheidinginstallatie van het AEB
 - €3,3 miljoen financiering projecten verduurzaming eigen vastgoed

 � Het extern geplaatste Amsterdams Klimaat en Energiefonds (AKEF) verstrekt financiering van € 500.000 tot € 5.000.000 voor duurzame projecten. In 2017 stelde 
AKEF financiering beschikbaar voor vijf nieuwe duurzaamheidsprojecten en voor de uitbreiding van twee reeds lopende projecten. Bij elkaar betreft dit € 15 miljoen. 
Vanaf de start is ultimo 2017 € 37 miljoen toegekend aan 21 projecten, waarvan € 22 miljoen daadwerkelijk is geïnvesteerd in duurzaamheidsprojecten.

 � In 2017 is in totaal € 2 miljoen aan energieleningen toegekend. Hiermee is in totaal bijna € 4 miljoen door woningeigenaren geïnvesteerd in duurzame maatregelen. 
Dit leidt naar schatting tot een reductie 1.200 ton CO2 per jaar.

 � De volgende subsidiebedragen zijn in 2017 verstrekt:
 - Subsidie Projectvoorbereiding collectieve duurzame initiatieven € 0,2 miljoen
 - Ondersteuning Amsterdamse Zoncoöperaties € 0,2 miljoen
 - Subsidie Groene daken en gevels € 0,5 miljoen
 - Subsidie Amsterdam aardgasvrij € 0,2 miljoen
 - Subsidie Aanschaf elektrische voertuigen voor bedrijven € 1,3 miljoen

Voor het aanjagen van projecten die gebruik kunnen maken van gemeentelijke financiering, worden onder meer de volgende activiteiten uitgevoerd:

 � Op grote schaal worden energieadviezen met bijbehorende ondersteuning aangeboden aan bedrijven, VvE’s en maatschappelijke instellingen gericht op het 
realiseren van meer projecten.

 � Samenwerking met partijen in de stad, waaronder energiecoöperaties, en per sector inzetten op een maatgerichte aanpak.
 � Intensieve communicatie via verschillende media naar de diverse doelgroepen. 

In het Hernieuwde Coalitieakkoord Amsterdam blijft van iedereen is €10 miljoen vrij gemaakt om duurzaamheid in Amsterdam te versnellen. De middelen zijn vrijgesteld 
van het revolverende karakter van het duurzaamheidsfonds. Bestedingen hiervan dragen bij aan het realiseren van de doelen van de Agenda Duurzaam Amsterdam 
met een focus op duurzame energie. Ze zijn gericht op het stimuleren van maatschappelijke ontwikkelingen en initiatieven. Het college heeft in de periode tot en 
met juni 2018 5 Versnellingspakketten met 23 versnellingsmaatregelen vastgesteld voor een totaalbedrag van ruim € 8 miljoen. Daarnaast worden de meerkosten 
van de vergroening van de gemeentelijke elektriciteitsinkoop met Garanties van Oorsprong voor 100% wind voor 2017 en 2018 (totaal € 0,6 miljoen) gedekt uit de 
Versnellingsmiddelen.

Investeringsruimte bieden aan projecten in de stad
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Sinds begin 2015 is gewerkt aan uitvoering van de Agenda Duurzaam Amsterdam. In het nieuwe coalitieakkoord 
Een nieuwe lente en een nieuw geluid is geconstateerd dat er een trendbreuk nodig is om de CO2 uitstoot terug 
te dringen en om in 2040 aardgasvrij te worden. Om die trendbreuk te bewerkstelligen wordt een Routekaart 
opgesteld met concrete doelen, richtingen en acties voor de komende periode. Onderdeel daarvan is dat ook 
een nieuwe monitor wordt ontwikkeld, die recht doet aan deze nieuwe doelen, richtingen en acties. Uit bijna vier 
jaar van uitvoering van de Agenda zijn lessen te trekken die van belang zijn voor de ontwikkeling van deze nieuwe 
producten. Een aantal lessons learned worden hieronder genoemd.

Reflectie op de uitvoering van de activiteiten:

 �  Een duidelijke vastgestelde doelstelling vanuit de gemeente geeft richting en werkt. Dit blijkt onder 
andere uit de resultaten van de tenders waarbij de markt wordt uitgedaagd om beter te presteren dan de 
ondergrens van EPC 0,15.

 �  Om de ambitie energieneutrale nieuwbouw te realiseren is de afgelopen periode vooral ingezet op tenders 
van nieuwbouwgronden. Hiermee wordt een deel van de nieuwbouwopgave bereikt. De huidige aanpak 
kan en moet worden verbreed naar andere doelgroepen (corporaties, eigenaren particuliere grond, 
bestaande grondposities). Tevens kan de ambitie energieneutrale nieuwbouw worden verbreed naar een 
gebiedsgerichte aanpak, naar voorbeeld van Houthaven.

 �  De afspraken met de corporaties over het realiseren van zon op de daken van corporatiebezit, 
hebben nog niet tot het gewenste resultaat geleid. Dit is een aandachtspunt voor de nieuwe set van 
samenwerkingsafspraken die we met de corporaties gaan voorbereiden.

 �  Niet alle indicatoren doen recht aan de doelen die zijn vastgesteld. Zo is bijvoorbeeld het aantal 
woningequivaltenten aangesloten op het stadswarmtenet een indicator voor aardgasvrij. Gebouwen die all 
electric zijn, zijn nog niet in beeld en worden niet meegenomen.

 �  De gemeente heeft bij de Raad van State beroep aangetekend tegen het weigeren van vergunningen 
voor windturbines in de haven. Vervolgens is een Kroonverzoek ingediend om de provinciale regels voor 
wind op land te vernietigen. Beide acties hebben er niet toe geleid dat er meer windturbines vergund zijn. 
De minister ziet echter wind als noodzakelijk onderdeel van de energietransitie, de provincie ondersteunt 
dit. Dit biedt kansen voor het Noordzeekanaalgebied. Om alle potentie voor duurzame opwek in en rond 
Amsterdam te benutten, zal wind een wezenlijk onderdeel van de routekaart moeten worden.

 �  De rechtszaak in hoger beroep tegen Aldi (over het afdekken van koelmeubelen) heeft Amsterdam verloren. 
Dit heeft een grote impact op de doorzetkracht van de gemeente bij het afdwingen van energiebesparende 
maatregelen via het activiteitenbesluit. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de bewijslast over 
de terugverdientijd van energiebesparende maatregelen bij het bevoegd  gezag is neergelegd. Er is 
aangepaste regelgeving nodig die het bevoegd gezag de mogelijkheid geeft om dit soort maatregelen 
effectief af te dwingen.

 �  De inzet op elektrisch vervoer was primair gericht op verbetering van de luchtkwaliteit. Elektrisch vervoer 
draagt ook substantieel bij aan de reductie van de CO2-uitstoot, mits de energieketen duurzaam is (alle 
publieke laadpalen geven groene stroom).

 �  De evaluatie van de aanpak op circulaire economie, Amsterdam Circulair. Evaluatie en 
handelingsperspectieven bevat vele lessen. Een belangrijke is dat de gemeente een cruciale rol heeft bij 
het faciliteren en versnellen van de transitie naar een circulaire economie. Inkoop is daarbij een krachtig 
beleidsinstrument.

 �  Sommige subsidieregelingen bleken minder goed te werken dan vooraf is ingeschat. Ondanks dat vooraf 
de behoefte van de doelgroepen is gepeild en er intensieve communicatie heeft plaatsgevonden Zo bleef 
bijvoorbeeld  het gebruik van drie zonsubsidieregelingen achter bij de verwachtingen. Ervaringen met de 
huidige regelingen nemen we mee bij de ontwikkeling van eventueel nieuwe instrumenten.

 �  De gemeente zet zich in om slimmer om te gaan met regels. Hierbij hebben we gemerkt dat belemmeringen 
in regels vaak niet (alleen) de regels zelf zijn. Veel vragen van bewoners en bedrijven gaan ook over de 
uitvoering van de regels, de communicatie erover, vindbaarheid van informatie en het bijbehorende proces.

 �  Wat betreft de eigen gemeentelijke organisatie zijn er twee belangrijke lessen: 
1)  dat er behoefte is aan een samenhangend en rationeel actieprogramma, gericht op het halen van de gestelde 

klimaatneutrale doelen, en 

2)  dat een helder en vastgelegd commitment nodig is van bestuurders en managers om dit programma uit te 

voeren.

Reflectie op de monitoring:

De Staat van Duurzaam Amsterdam is een op zichzelf staand statisch document dat jaarlijks is opgesteld, met 
voornamelijk kwantitatieve indicatoren. De ambitie van het college is om de regie te nemen om een trendbreuk 
te realiseren, de energietransitie op gang te brengen. De huidige indicatoren zijn vooral kwantitatief van aard 
en doen geen recht aan de dynamiek van het transitieproces en de gewenste inzicht in het proces (waar staan 
we). Er is behoefte aan inzicht in de voortgang van de transitie, in welke fase is de transitie beland. Hiervoor zijn 
aanvullende, nieuwe en andersoortige doelen met bijbehorende indicatoren nodig. Bij de ontwikkeling van een 
nieuwe monitor worden de volgende aandachtspunten meegenomen:

 �  Ontwikkel indicatoren die het op gang brengen van de transitie in beeld brengen, de maatschappelijke en 
sociale factoren van de transitie inzichtelijk maken en die goed aansluiten bij de doelen. De huidige monitor 
is vooral gericht op eindresultaten. Inzicht in de verschillende fases van projecten en processen is wenselijk 
om de transitie in beeld te krijgen

 �  Zorg voor inzicht in informatie en de stand van zaken op meerdere momenten en voor partijen in de stad.

Sluit aan bij de planning en controlcyclus en bij monitoringsinstrumenten van andere partijen (bijvoorbeeld 
rijksoverheid, netbeheerders).

Lessons learned


