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WAAROM DOET EEN EUROPESE PARTIJ MEE 
AAN VERKIEZINGEN IN AMSTERDAM?
Mensen uit heel Europa hebben besloten dat het tijd is om op te komen voor gemeen-

schappelijke overtuigingen en dat het tijd is om over de nationale grenzen heen te 

handelen. Volt werd opgericht vanuit dit idee. Sindsdien is de beweging in alle Euro-

pese landen, regio‘s en steden gegroeid. Wij zetten ons in heel Europa in voor betere 

klimaatbescherming, sociale rechtvaardigheid, duurzame economie, digitale vooruit-

gang, grotere participatie van de burgers en een gemeenschappelijke Europese de-

mocratie. 

Volt ziet zichzelf als de reactie op het populisme: wij willen complexe vraagstukken 

aanpakken met zorgvuldig uitgewerkte oplossingen en zo oplossingsgericht, met 

feiten onderbouwd, pragmatisch en toekomstgericht beleid tot stand brengen. Wij 

kijken daarbij naar wat werkt met als basiswaarden solidariteit tussen generaties en 

inkomensgroepen. Ons uitgangspunt is dat leefbaarheid, en niet het winstdenken op 

de korte termijn, centraal moet staan. De gemeente – waarvan het bestuur democra-

tisch en transparant verantwoording aflegt aan de gemeenteraad – is initiatiefnemer 

zonder winstoogmerk.

Volt-teams uit vele landen werken samen aan deze idealen, we ondersteunen elkaar 

en geven zo vorm aan grensoverschrijdend beleid. Amsterdam zal hiervan profiteren, 

want het is de moeite waard om eens naar onze Europese buren te kijken: overal in 

Europa zijn er al creatieve oplossingen voor lokale uitdagingen, zogenoemde ‘best 

practices’.

Ons verkiezingsprogramma is geschreven door gemotiveerde vrijwilligers, in samen-

werking met deskundigen, professionals, maatschappelijke organisaties en bovenal 

onze partijleden. Het resultaat is een visie voor onze stad – door Amsterdammers, 

voor Amsterdammers.

Veel van de uitdagingen waarvoor onze stad staat, kunnen alleen gezamenlijk in Ne-

derland en Europa worden opgelost. Wij raden u daarom aan ook ons verkiezingspro-

gramma voor de landelijke verkiezingen te lezen, dat u kunt vinden op voltnederland.

org, en ons verkiezingsprogramma voor de Europese verkiezingen, op volteuropa.org.
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FINANCIËLE VERANTWOORDING 

Financieel kader gemeente Amsterdam

Er is sinds het uitbreken van de coronacrisis veel geïnvesteerd in onze hoofdstad. Dit 

was hard nodig om de sociale zekerheid voor veel Amsterdammers te waarborgen. De 

financiële realiteit is hierdoor echter ook  dat de gemeente Amsterdam het schulden-

plafond heeft bereikt. Dit heeft gevolgen voor de plannen van politieke partijen voor 

de nieuwe gemeenteraadsperiode, dus ook die van Volt. 

Zo is er weinig ruimte voor extra uitgaven zonder elders te besparen. Volt is zich er-

van bewust dat bezuinigen op momenten als deze de stad meer zou schaden dan zou 

opleveren. Tegelijkertijd staat de stad voor grote uitdagingen, die nú om grote oplos-

singen vragen. Volt ziet dus ook: we kunnen niet wachten. 

Algemene financiële verantwoording over het beleid van Volt in Amsterdam

Volt is trots op haar pragmatisme. We vinden het belangrijk dat de ideeën in het be-

leid van Volt Amsterdam financieel haalbaar zijn. Het is geen makkelijke taak om ieder 

beleidsstuk precies door te rekenen omdat gevolgen niet altijd te overzien zijn. Maar 

het is wél mogelijk om een grove inschatting te maken van de effecten van ons beleid. 

Dit betekent dat er door zowel burgers als de gemeenteraad keuzes moeten worden 

gemaakt in deze voorstellen. We vinden dat financiële redenen niet bij voorbaat een 

aanleiding zijn om beleidsdoelen al dan niet op te nemen

Waarom? Volt staat voor nieuwe politiek. Dat betekent eerlijk zijn en een breuk maken 

met ‘oude politiek’. Want na verkiezingen gaan partijen die willen deelnemen aan de 

volgende coalitie met elkaar in onderhandeling over een compromis over de verande-

ringen die zij voor de stad willen bewerkstelligen. 

Dan komt ook het financiële kader op tafel - wat financieel mogelijk is en wat niet. 

Het bevochten compromis is een kwestie van geven en nemen en elkaar iets gunnen. 

En in die onderhandelingen geldt: wie meer zetels heeft behaald dan de ander, heeft 

in de onderhandelingen ook meer zeggenschap over de verdeling van de beschikbare 

gelden. Dat is het eerlijke verhaal. Dat is nieuwe politiek.  

Om deze reden is ons verkiezingsprogramma - net als dat van alle andere partijen - een 

lijst wensen vanuit onze visie op de toekomst van Amsterdam en de Amsterdammers 

en zullen wij zo veel mogelijk van deze wensen proberen te realiseren binnen de finan-

ciële kaders. 

De keuze ligt bij u, als kiezer. Een keuze op basis van inhoud, en de koers die het beste 

aansluit bij uw leven en uw wensen.
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AMSTERDAM 
IN EVENWICHT
(GLOBAL BALANCE)

Een stad als Amsterdam een nieuw tijdperk inloodsen is een uitdaging van formaat: 
de grenzen aan de groei van de stad komen in zicht, zeker als het gaat om klimaat. 
De keuzes die we de komende jaren maken, zullen decennialang invloed hebben. Hoe 
willen we dat de hoofdstad van de toekomst eruitziet?

Volt wil bouwen aan een stad die leefbaar en klimaatbestendig is, een stad met 
heldere regels en een eerlijk speelveld. Mokums beste wapen in de strijd tegen 
klimaatverandering is haar creativiteit; we willen innovatie en ondernemingskracht 
inzetten voor een energieneutraal, uitstootvrij Amsterdam, en voorrang geven aan 
maximale recycling en gezonde voeding. 

De gemeente Amsterdam heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan het 
klimaatbeleid om uit te groeien tot een klimaatneutrale gemeente in 2050, onder 
meer door het implementeren van het model van de donuteconomie. Amsterdam is 
een van de koplopers op het gebied van duurzaam stadsbeheer.

Volt kiest voor pragmatische oplossingen, waarbij we niemand uit het oog verliezen. 
Oplossingen die niet alleen op papier effect hebben, maar zorgen voor structurele 
verlaging van schadelijke uitstoot, onze carbon footprint en energiegebruik. 

De gemeente heeft als doelstelling dat het verkeer in 2030 emissievrij is en dat de 
totale CO2-uitstoot 55 procent lager is dan in 1990. De schatting is inmiddels dat 
we eerder uitkomen op 37 procent reductie.1 De Volt-aanpak is er een van realisme 
en wetenschappelijke onderbouwing, waarbij het welzijn van de Amsterdammer 
centraal staat.

Hierbij nemen we niet alleen de verschillende doelgroepen en wijken die de stad 
kent mee in het beleid, maar ook een grote verscheidenheid aan thema’s. Van 
communicatie tot bedrijfsvoering, van inkoop tot het groen in onze stad. Zo creëren 
we een groot netwerk waarmee we dit enorme vraagstuk kunnen beantwoorden en 
werken we toe naar een maatschappelijk balans.

1 https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/college/wethouder/marieke-doorninck/persberichten/co2-uitstoot-
amsterdam-daalt-aanvullende/
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KLIMAAT

1.1 Groene Galerij 

Waarom

Hittestress, verdrogende funderingen, overlopende riolen; door de gevolgen van kli-

maatverandering keldert de leefbaarheid in een stad die al onder druk staat door mas-

satoerisme. Maar ook zonder die factoren zouden Amsterdammers op achterstand 

staan als het gaat om een groene leefomgeving.2 3 Omdat grote nieuwe parken aan-

leggen door een tekort aan woonruimte geen optie is, moeten we creatief omgaan 

met beschikbare ruimte.4

Wat

Volt wil daarom alle parken, mooie natuur, culturele, architectonische en sociale hoog-

tepunten van de stad met elkaar verbinden. We willen in Amsterdam een Groene Gale-

rij, zodat je vanuit ieder stadsdeel, lopend of op de fiets je bestemming kunt bereiken 

over een route langs een onafgebroken oase van groen. Een groenere leefomgeving 

zorgt voor betere klimaatbestendigheid; de stad blijft koeler op warme dagen, is be-

ter bestand tegen hevige neerslag én droogte, en gaat vooruit in biodiversiteit. Het 

woongenot is het voornaamste voordeel:5 groen is gratis en van iedereen, en draagt 

bij aan het gevoel van welzijn dat zou moeten beginnen zodra je de deur uitstapt.

Verder komt een betere verdeling van de toeristenstromen de leefbaarheid in de stad 

ten goede. Daarbij zien we in het aanmoedigen van wandelen en fietsen de goedko-

opste, snelste en meest ruimtebesparende manier om emissievrije mobiliteit te berei-

ken. We willen zowel wandelaars als (e-)fietsers op een veilige manier de ruimte geven 

door slimme indeling van verkeersstromen.

2 10 steden in Nederland met het grootste park oppervlak Bron: Open Street Maps

3 Ondanks gemiddelde versteende oppervlakken in tuinen, loopt Amsterdam met een halve boom per inwoner fors 
achter op het landelijk gemiddelde van 4,8. Bron: Waarstaatjegemeente.nl

4 https://www.google.com/url?q=https://www.wur.nl/nl/show/Buurtmoestuinen-en-postzegelparken-Amsterdam-
kan-echt-groener.htm&sa=D&source=docs&ust=1634145197538000&usg=AOvVaw2BglKHTWYN73ntTrvvtgdT

5 https://www.wur.nl/nl/show/Groei-versus-groen-Drie-casestudys-over-de-waarde-van-het-stadsgroen-in-Amster-
dam.htm
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Best practice: Madrid
Madrid is een goed voorbeeld van een stad waar het planten van groen serieus wordt 
genomen; om de temperaturen in de stad te verlagen en de uitstoot van broeikasgas-
sen sterk omlaag te brengen, werken de Madrilenen aan het bouwen van een 75 kilo-
meter langere grote groene weg rondom de stad. Dit moet jaarlijks zo’n 175.000 ton aan 
CO2 opvangen.6

Hoe

Met de groenvisie7 heeft Amsterdam al een goede formule in handen. Er ontbreekt al-

leen nog een symboolfunctie die de bekendheid en spilfunctie aanjaagt. Kort gezegd 

moet de gemeente actief de discussie in de stad starten over waar de groene aders 

van de stad moeten stromen. Zo komen we tot een routekaart die wordt opgesteld 

in dialoog met bewoners en ondernemers, en onder regie en architectuur van de ge-

meente. 

De routekaart moet zoveel mogelijk bestaande groene gebieden aan elkaar knopen 

en rekening houden met de soortendiversiteit en verkeersstromen. De Groene Gale-

rij moet op bewegwijzering helder aangeduid worden met een herkenbaar symbool. 

Met een herkenbare naam zorgen we dat de broodnodige vergroening van Amster-

dam gaat leven voor haar inwoners en bezoekers.

Middelen

De Groene Galerij voegt kosten toe aan de huidige kosten van de groenvisie, maar zo-

als de studie Groei versus Groen van Wageningen University & Research laat zien8, zijn 

de opbrengsten in maatschappelijke welvaart de kosten meer dan waard. Daarnaast 

heeft de “Green Gallery” een enorm marketingpotentieel voor de positionering van 

Amsterdam als duurzame stad.

Best practice: Utrecht & Wild West-end London
Vergroening en klimaatadaptatie in Utrecht9 & Wild West-end in London.10

6 https://resoilfoundation.org/en/environment/madrid-urban-forest/

7 https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/publicaties-duurzaam-groen/groenvisie-
2050-leefbare-stad-mens-dier/?PagClsIdt=15556562#PagCls_15556562

8 https://www.wur.nl/nl/show/Groei-versus-groen-Drie-casestudys-over-de-waarde-van-het-stadsgroen-in-Amster-
dam.htm

9 https://stadszaken.nl/artikel/3569/stad-utrecht-investeert-3-6-miljard-euro-in-vergroening-en-verkoeling%20

10 https://uk.thegreencities.eu/best_practices/wild-west-end/
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1.2 Stadsboswachter

Waarom

Volt wil van vergroening van de hoofdstad een prioriteit maken met twee doelen: 

leefbaarheid in de wijken en klimaatadaptatie. Onze Groene Galerij is daarbij een goe-

de eerste stap, maar de gemeente heeft hulp nodig om wildgroei te voorkomen en het 

voortdurende proces van vergroening in goede banen te leiden. Stadsecologen doen 

al waardevol onderzoek en stimuleren vergroening en biodiversiteit, maar in onze 

ogen mag er nog een schakel bij tussen gemeente en inwoner.

Wij zien een samenwerking tussen Amsterdammers, bewonersverenigingen en VVE’s 

als noodzakelijk. Welke doortastende creatieveling organiseert bewonersinspraak in 

de plannen en ontwerpen? Wie houdt namens de Amsterdammers de regie over de 

uitvoering? Wie draagt zorg voor educatie en promotie van duurzame initiatieven?

Wat

Volt ziet veel in een stadsboswachter: een ambassadeur voor alles dat groeit en blo-

eit, die in de buurten zorg draagt voor de natuur en creatief meedenkt over de moge-

lijkheden om wijken aan te passen aan het karakter en de wensen van de mensen die 

er leven. Dat is goed nieuws voor de biodiversiteit én ons welzijn. 

Hoe

De stadsboswachter staat tussen gemeente en bewoners en helpt ze snoeien in de 

bureaucratische jungle, door burgerinitiatieven als geveltuintjes, groene daken en ge-

vels makkelijker te maken. Op die manier halen we onze gezamenlijke klimaatdoelen 

eerder. Groepen buren die samen fruitbomen willen planten, een coöperatieve stads-

boerderij willen starten of andere goede groene ideeën hebben, krijgen daarbij hulp 

en advies van de stadsboswachter.

De stadsboswachter werkt voor de gemeente, maar altijd samen met en in dienst van 

de bewoners. 

Middelen

Een berekening van de kosten volgt zodra we in kunnen schatten hoeveel FTE nodig 

zijn om invulling te geven aan de taak.
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ENERGIE: DE MIX VAN MORGEN

Waarom

De overgang van fossiele energie naar een CO2-neutraal Amsterdam is in volle gang. 

Er zijn al stappen in de juiste richting gezet, maar wat Volt betreft zijn er een paar 

cruciale aanpassingen van de energiemix nodig als we werk willen maken van een se-

rieuze verlaging van onze carbon-footprint en een energieneutrale stad.

Wat

Driekwart van de CO2 die we uitstoten, komt voort uit energiegebruik.11 Dit betekent 

dat we andere vormen van energie moeten inzetten. Zonne- en windenergie worden 

de belangrijkste pijlers van de toekomstige, duurzame energievoorziening.

Volt wil daarnaast in Europa samenwerken op het gebied van kernenergie, in onze 

ogen een noodzakelijke overbruggingsbron voor het halen van onze klimaatdoelen. 

Kernenergie mag echter de ontwikkeling van energie uit wind en zon niet remmen, en 

dient slechts ter aanvulling op die bronnen.

Die nucleaire stroom willen we benutten door bij dalgebruik met de reststroom wa-

terstof op te wekken en die vervolgens in te zetten voor de industrie en scheepvaart. 

Ook de pieken in stroom van wind- en zonne-energie willen we opvangen met de crea-

tie van waterstof of het laden van elektrische voertuigen. Verder willen we onderzoe-

ken of synthetische brandstof voor transatlantische luchtvaart een serieuze oplossing 

is. 

De bereikbaarheid van Amsterdam is altijd het fundament van haar voorspoed ge-

weest. Om de toekomst van dat fundament veilig te stellen, moeten Westpoort en 

Schiphol de pioniersrol krijgen op het gebied van duurzaam energiegebruik. 

Volt is groot voorstander van Mokum als high-tech hoofdstad. In de flinke energiecon-

sumptie van al die tech zien we een uitdaging, een reden voor gemeente, bedrijven en 

inwoners om alle zeilen bij te zetten op weg naar een klimaatneutrale toekomst.

11 Sector by sector: where do global greenhouse gas emissions come from?



Beleidsprogramma Amsterdam 2022

10

AMSTERDAM IN EVENWICHT

Best practice: Finland
Als voorbeeld op het gebied van energie nemen we voorbeeld aan Lahti in Finland. In 
2021 won de stad de European Green Capital Award, mede vanwege de plannen die zij 
heeft op het gebied van CO2-uitstoot. Deze plannen zijn duidelijk uitgedacht, waarbij 
wordt samengewerkt met alle belanghebbenden in de stad. Samen met de bewoners, 
het bedrijfsleven, vrijwilligers en de cultuur- en sportsector is Lahti op weg om in 2025 
CO2-neutraal te zijn.12

1.3 Hoe: isolatie

Stap één in de zogenoemde Trias Energetica is het voorkomen van onnodige ener-

gieverspilling13. De beeldschone historische gebouwen van het stadshart vormen een 

complexe opgave, maar het kan niet zo zijn dat de wereldberoemde grachtengordel 

vervalt tot een prachtig gelakt, maar verder compleet energieverkwistende trekpleis-

ter. 

Ook buiten het centrum liggen grote kansen op het gebied van isolatie. Naast het ver-

minderen van CO2-uitstoot is het voorkomen van energiearmoede een prioriteit voor 

Volt. Meer dan een derde van de corporatiewoningen heeft energielabel D of lager. 
14Dat moet veel, veel beter.

Volt wil uitbaters en eigenaren motiveren om hun verantwoordelijkheid te nemen 

met een transparante, stelselmatige aanscherping van duurzaamheidseisen, op basis 

van draagkracht. Ons streven is kortom om ook op het gebied van energieverbruik 

een gelijk speelveld te creëren tussen Amsterdammers.

Best practice: Groot-Brittannië
Groot-Brittannië heeft met The Home Energy Saving Programme15 al meer dan 10 jaar 
progressief beleid waarmee energiebedrijven, corporaties en de overheid huiseigena-
ren en huurders ondersteunen bij het isoleren van woningen, mede om energiearmoe-
de te voorkomen.

12 https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/wp-content/uploads/2021/Lahti_GCA%20_021_Bro-
chure.pdf

13 https://nl.wikipedia.org/wiki/Trias_energetica

14 https://www.afwc.nl/uploads/tx_dddownload/AFWC_jaarbericht_2020_Amsterdam_Tabellen.pdf

15 https://ec.europa.eu/environment/ecoap/about-eco-innovation/policies-matters/united-kingdom/436_en



Beleidsprogramma Amsterdam 2022

11

AMSTERDAM IN EVENWICHT

1.4 Onder strenge voorwaarden: biomassa

Volt is tegen het gebruik van biomassa als energiebron wanneer de te gebruiken bio-

massa geen afval is, of niet afkomstig is uit Europa. Want in die situaties gaat biomas-

sa wel degelijk gepaard met CO2-uitstoot. Biomassa wordt momenteel vaak per schip 

aangevoerd vanuit de VS, Canada en andere landen. Dat transport leidt tot milieu-

schade. 

Bovendien toont veel wetenschappelijk onderzoek aan dat het vervangen van steen-

kool door biomassa de uitstoot van CO2 verhoogt. Ook de Sociaal-Economische Raad 

(SER) pleit er in een rapport16 van juli 2020 voor dat alleen echt onbruikbare resten 

biomassa verbrand mogen worden.

1.5 Transitie: biobrandstoffen

Transport is verantwoordelijk voor 15% van ‘s werelds broeikasgasemissie en 23% van 

alle energie-gerelateerde CO2-emissie. 96,3% van de energie in de sector komt voor 

uit fossiele brandstof.17 Om die afhankelijkheid te reduceren wordt biobrandstof ge-

zien als een veelbelovend alternatief.

In de race naar klimaatneutraliteit kunnen we ons niet veroorloven om tijd te verdoen 

aan oplossingen die op papier een positief effect hebben, maar in de praktijk tekort 

schieten. 

Biobrandstof heeft nuttige toepassingen in de transitie naar emissievrij transport. 

Maar onze emissiedoelen bereiken we sneller door geen soja of andere voedingspro-

ducten voor biobrandstof te benutten. We zien in biobrandstof alleen potentie als er 

door middel van certificering18 kan worden gegarandeerd dat de bron duurzaam is. 

1.6 Hoe wel: Windenergie

In het waterland rondom Amsterdam werd de kracht van de wind al honderden jaren 

geleden benut om graan te malen, hout te zagen en polders droog te maken. In de 

21ste eeuw beleeft deze ruim voorradige energiebron een renaissance.

Het plaatsen van windmolens in industriële delen van Amsterdam en op zee juicht Volt 

van harte toe. De afspraken die zijn gemaakt in de Regionale Energiestrategie (RES) 

bieden een mooi startpunt om de energiemix van de toekomst sluitend te maken.

16 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/07/10/bijlage-biomassa-in-balans-een-duurzaam-
heidskader-voor-hoogwaardige-inzet-van-biogrondstoffen

17 https://www.icao.int/environmental-protection/Pages/env2016.aspx

18 https://www.iscc-system.org/process/iscc-documents-at-a-glance/
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Op dit moment wordt in Amsterdam nog gezocht naar plaats voor acht windmolens.19 

Het voornemen om de acht molens te plaatsen in de buurt van woonwijken zorgt be-

grijpelijk voor veel discussie en weerstand vanuit omwonenden.20 Gelukkig zijn er ook 

andere routes naar hetzelfde duurzaamheidsdoel.

Volt vindt dat we onze ambitie voor zonne-energie van de Amsterdamse daken ten 

minste moeten opschalen van 50%21 naar 55% van de beschikbare daken in 2030. Zo 

vullen we het tekort van 50 MW aan en daarmee voldoen we aan de afspraken in de 

Regionale Energiestrategie. De extra windmolens binnen de gemeentegrenzen kun-

nen daarmee van tafel.

Door de eerder genoemde oplopende gasprijzen en de lage rente lijkt dit hét moment 

om verder te gaan dan de afspraken in de RES. Volt pleit er daarom voor om in samen-

werking met de EU en Den Haag te zoeken naar extra budget voor meer windmolens 

op zee en in omliggende regio’s.

1.7 Hoe wel: Waterstofeconomie

Volt denkt dat groene waterstof een belangrijke rol gaat spelen in de energiemix 

van de toekomst. Het is nog de vraag bij welke toepassing onze stad de meeste baat 

heeft. Op dit moment lijken vooral de zware industrie, scheepvaart en intercontinen-

tale luchtvaart toekomstige kandidaten voor gebruik van waterstof; voor Amsterdam 

draait het dan vooral om Westpoort en Schiphol.

Clean Hydrogen Ladder

Een uitgebreide versie van bovenstaande graphic staat hier, het bijbehorende artikel vind je hier.

19 https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/windmolens-amsterdam/windmolens-
amsterdam/

20 https://www.parool.nl/columns-opinie/opinie-negen-windturbines-is-genoeg-voor-amsterdam~b0ea47f8/

21 https://energieregionhz.nl/app/uploads/2021/07/nhz-res-1-20210708.pdf - zie pagina 98
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Omdat in Westpoort industrie en scheepvaart samenkomen, heeft de Amsterdamse 

haven baat bij een langetermijnvisie op het gebied van waterstof. Op dit moment is 

er een aanzienlijke olie- en gasinfrastructuur aanwezig die op termijn zal worden uit-

gefaseerd. 

Met bijna 50.000 werknemers is Westpoort een belangrijke economische motor in Ne-

derland. Hier liggen goede kansen om industrie en scheepvaart op basis van waters-

tof te introduceren in de landelijke economie. Een initiatief zoals de Hydrogen Hub22 

juichen we daarom toe.

Een voorwaarde voor deze waterstoftransitie is de bron: Volt kiest uitsluitend voor 

waterstof die wordt geproduceerd uit CO2-neutrale bron: kernenergie, windenergie, 

zonne energie of waterkracht. 

Bij het maken van waterstof wordt veel energie gebruikt. Daarom is, zeker na de re-

cente stijging in gasprijzen23, de noodzaak van het opschalen van wind- en zonne-ener-

gie nog groter.

Best practice: Parijs:
Parijs heeft op haar vliegveld op meerdere succesvolle manieren de ontwikkeling van 
waterstoftechnologie de ruimte gegeven. De stad biedt ruimte aan bedrijven die zich 
in deze energievorm specialiseren. Zo is het consortium Ecodrome bezig met het op-
zetten van een energiestation met waterstof als elektriciteit voor vliegvelden en krijgt 
Geostock de ruimte om een ondergrondse energieopslag voor waterstof te realiseren.24

Middelen

Hierboven leest u een schets van het energielandschap zoals Volt het in de toekomst 

voor zich ziet. De energieprijzen fluctueren momenteel flink en op dit moment ont-

breekt de capaciteit om volledig door te rekenen wat de uiteindelijke impact van de 

voorgestelde keuzes op de economie van Amsterdam is. Wel vinden we het belangrijk 

dat de berekening compleet is. 

Niet alleen de te maken kosten zijn belangrijk, maar ook de gevolgen van de oplos-

sing: een verbetering van de volksgezondheid door het afbouwen van schadelijke uits-

toot van stikstofdioxide, fijnstof en koolstofmonoxide, meer besteedbaar inkomen 

door een lagere energierekening en het vliegwieleffect op innovaties en sectoren die 

22 https://www.portofamsterdam.com/nl/nieuws/hydrogen-hub-amsterdam-nzkg-gelanceerd-op-world-hydrogen-
congress

23 https://www.nu.nl/economie/6160939/europese-gasprijzen-in-twee-dagen-met-60-procent-gestegen.html

24 https://www.chooseparisregion.org/calls-for-applications/h2-hub-airport
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afhankelijk zijn van groene stroom. Misschien is de vraag niet hoe groot de investering 

is voor de energietransitie, maar hoe hoog de kosten in de toekomst worden als we nu 

níét voldoende investeren.

1.8 Waterstoftankstations

Waarom

Volt staat achter de ambitie van het huidige college: Amsterdam moet uitstootvrij 

worden in 2030. De uitlaatgassen in de stad zorgen niet alleen voor een bijdrage aan 

klimaatverandering, maar ook een verslechterde luchtkwaliteit. Een slechte luchtkwa-

liteit vergroot de kans op ziekten zoals kanker.25 Onlangs kwam er in een rapport van 

het Europese Milieuagentschap naar buiten dat Amsterdam de slechtste luchtkwali-

teit heeft van Nederland.26 Dit rapport bevestigt de urgentie van het probleem: wij 

vinden dat het uitstootvrij maken van de stad sneller en pragmatischer kan. Wij zien 

een grote kans in waterstof als deel van de oplossing.

Wat

De grootste drempels in het uitstootvrij maken van vervoer, zijn het ontbreken van 

groene alternatieven voor grotere voertuigen en bouwmachines. Doordat deze zo 

veel energie vragen, is het momenteel enorm lastig om ze op elektrische batterijen 

te laten werken. Groene waterstof is mogelijk een alternatieve brandstof die deze 

drempel kan wegnemen. De gemeente speelt een belangrijke rol in het voorzien van 

de juiste infrastructuur om waterstof in de toekomst beschikbaar te stellen. Daarom 

vinden wij dat de gemeente deze rol sterker moet oppakken en moet starten met het 

onderzoeken van de toekomstige mogelijkheden voor een toegankelijke infrastructu-

ur voor waterstof.

Hoe

Volt wil dat de gemeente Amsterdam onderzoekt of en hoe een infrastructuur voor 

waterstof in de nabije toekomst realistisch en relevant is. Zo zien wij mogelijkheden in 

onderzoek naar het bouwen van waterstoftankstations; waar zouden we deze kunnen 

plaatsen en wat vinden zowel de markt als de bewoners van de stad hiervan? Volt wil 

voor inwoners, transport- en bouwbedrijven de drempel weghalen om in de toekomst 

over te stappen op waterstof.

25 https://www.eea.europa.eu/themes/air/health-impacts-of-air-pollution

26 Groningen Nederlandse stad met schoonste lucht, Amsterdam scoort slecht | RTL Nieuws
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1.9 De kracht van het dak

Waarom

Grote wind- of zonneparken zijn voor de hoofdstad door ruimtegebrek geen optie, 

dus wil Volt die capaciteit slim verdelen over de stad. Om wildgroei te voorkomen zijn 

heldere spelregels nodig.

Wat

Volt wil het vergunningenstelsel zo inrichten dat de gemeente meedenkt over de op-

timale, meest duurzame aanpak. Vervolgens geeft de gemeente ruim baan geeft aan 

Amsterdammers en ondernemers die (decentraal) hun steentje bijdragen met zonne-

daken. Vergunningstrajecten mogen nooit een drempel vormen voor initiatieven met 

een positieve invloed op klimaatbestendigheid, emissies en energiegebruik.

Hoe

We willen de kracht van het dak maximaal bevorderen door bedrijven en burgers ac-

tief te helpen bij het financieren en aanleggen van zonnepanelen en sedumdaken. 

Voor monumentale panden willen we de haalbaarheid onderzoeken van zonnedak-

pannen, die op den duur zwarte en rode dakpannen kunnen vervangen. 

Amsterdam heeft kilometers aan ongebruikte, platte daken waarop ruimte is voor 

zonnepanelen of sedumplanten. De combinatie van die twee, een groen zonnedak, 

kan zorgen voor een hoger elektriciteitsproductie. Sedumplantjes koelen de omge-

ving namelijk af op warme dagen, en dat is ook goed voor de zonnepanelen.27 

Daarnaast wordt de biodiversiteit van het groen vergroot door de extra schaduw van 

de panelen. De zonnepanelen gaan bovendien langer mee. Door het verhoogde ren-

dement worden de extra kosten van een groen zonnedak ten opzichte van een nor-

maal, plat dak terugverdiend.28

In Basel is ongeveer 40% van de daken in de stad groen, dit is het hoogste aantal 

groene daken ter wereld. Dit is mede te danken aan regelingen waarbij de stad heeft 

geïnvesteerd in beloningsprogramma’s waarbij subsidies worden uitgegeven voor het 

plaatsen van groene daken.29

27 https://opus.lib.uts.edu.au/bitstream/10453/150142/2/City%20of%20Sydney%20Final%20Report%20EPI%20
R3%20201920005.pdf

28 https://icap.sustainability.illinois.edu/files/projectupdate/4207/Solar%20with%20Green%20Roof%20design.pdf

29 https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/green-roofs-in-basel-switzerland-combining-mitigati-
on-and-adaptation-measures-1
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Bedrijfspanden

Er zijn loodsen en bedrijfspanden met (bijna) platte daken die ouder zijn dan 15 jaar en 

die momenteel niet geschikt zijn voor het plaatsen van sedum of zonnepanelen. Hier-

voor richt de gemeente een speciaal dakenfonds in, om zo het vervangen van grote 

platte daken te financieren. De voorwaarde is dat die daken voor minstens 70% benut 

worden voor het opwekken van zonne-energie, al dan niet in combinatie met sedum. 

Eigenaren van bovengrondse parkeerplaatsen moeten de mogelijkheid krijgen om 

centraal ingekochte, volledig uit duurzame materialen gebouwde, modulaire zonne-

carports te plaatsen. De opbrengsten van de geleverde stroom worden in beide ge-

vallen ingehouden tot de financiering is afbetaald, waarna de ondernemer volledig 

profiteert van de stroomopbrengst.

Huizen

Huiseigenaren krijgen na een haalbaarheidskeuring een vergunning en financiering 

voor de aanleg van het (groene) zonnedak. Zij betalen het maandbedrag dat zij reeds 

betaalden voor hun energie tot de financiering is afgelost.

Middelen

Een investering in (groene) zonnedaken is niet alleen een investering in het verhogen 

van de energieproductie van de stad. De investering is door de daling in energiekos-

ten in toenemende mate ook een investering in de welvaart van de stad. Daarnaast 

worden hete dagen koeler door de klimaatadaptieve eigenschappen van de groene 

daken. Daarnaast worden zware regenbuien beter afgevoerd. Hoewel de investering-

skosten hoog zijn, zijn er meerdere modellen mogelijk om via de private of publieke 

sector gezonde kredieten te verstrekken voor deze doeleinden.

1.10 Zaak gesloten, licht uit

Waarom

De energiesector heeft een groot aandeel in de uitstoot van broeikasgassen. In to-

taal komt in Nederland ongeveer 36% van de broeikasgassen vrij bij het opwekken 

van elektriciteit en het verwarmen van onze huizen en kantoorpanden. De opwek van 

elektriciteit veroorzaakt bijna een kwart (23%) van de uitstoot en bij het verwarmen 

van gebouwen komt de overige 13% vrij.30 Met (onder andere) zonnepanelen kan de 

energiesector de uitstoot van broeikasgassen verkleinen.

30 CBS, ‘Welke sectoren stoten broeikasgassen uit?’, website CBS, laatst geraadpleegd op 27-08-2021, https://www.
cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-broeikasgassen/hoofdcategorieen/welke-sectoren-stoten-broeikasgassen-uit-.
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Een van de manieren om de uitstoot van de energiesector naar beneden te brengen, is 

door de vraag te verminderen. Gedeeltelijk kunnen we met technologische innovaties 

apparaten efficiënter maken, maar we kunnen nog meer doen om de vraag te vermin-

deren.

Wat

Volt wil dat de verlichting van reclames, winkels en kantoren uitgaat als er niemand 

meer aanwezig is en de straten nagenoeg leeg zijn. Uit een onderzoek van de Natu-

ur en Milieufederaties (NMF’s) blijkt dat 72% van de bedrijven onnodige verlichting 

heeft branden.31 Hiermee verspillen Nederlandse bedrijven het stroomverbruik van 

ongeveer 150.000 huishoudens (536 gigawattuur (GWu).

En het doven van de verlichting heeft meer voordelen:

• Lichtvervuiling tegengaan. Veel mensen slapen slechter door lichtvervuiling (er 

wordt minder melatonine aangemaakt) en ook dieren hebben hinder van lichte 

nachten.32 Een goede graadmeter is de sterrenhemel; de Melkweg is vanuit Neder-

land vrijwel nergens meer te zien.

• Geldbesparing. Je hoeft niet te betalen voor wat je niet gebruikt.

Best practice: Frankrijk
In Frankrijk is er al wetgeving die bedrijven verplicht om de lampen te doven als er geen 
werknemers meer aanwezig zijn.33 Buitenverlichting en de verlichting van etalages 
moeten na 01:00 uur uit. Deze wetgeving geldt al sinds juli 2013. In het begin van 2021, 
in tijden van de lockdown, gingen er steeds meer stemmen op om de wetgeving aan te 
scherpen. De wetgeving was nog steeds van kracht, maar gesloten winkels, kantoren en 
restaurants hadden vaak de verlichten aangelaten.34

31 NMF, ‘Onnodig veel lichtvervuiling en energieverspilling bij bedrijven’, website Nacht van de Nacht, laatst geraad-
pleegd op 27-08-2021, https://www.nachtvandenacht.nl/bedrijfsverlichting/.

32 ‘Utrechtse bedrijven laten massaal ‚s nachts hun lichten branden’.

33 Redactie het Parool, ‘Lichten uit in Franse winkels en kantoren’, website het Parool, gepubliceerd op 30-01-2013, 
laatst geraadpleegd op 27-08-2021, https://www.parool.nl/nieuws/lichten-uit-in-franse-winkels-en-kantoren-
~b2f67dae/.

34 NOS, “‚Klimaat-acrobaten‘ zetten lichtreclames uit in Parijs”, website NOS, gepubliceerd op 09-03-2021, laatst 
geraadpleegd op 27-08-2021, https://nos.nl/artikel/2371906-klimaat-acrobaten-zetten-lichtreclames-uit-in-parijs.
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Hoe

• De gemeente Amsterdam gaat in gesprek met ondernemers- en winkeliersvereni-

gingen om afspraken te maken over het na sluitingstijd aan laten staan van (recla-

me)verlichting in winkel- en kantoorpanden.

• De gemeente Amsterdam onderzoekt in hoeverre het (juridisch) mogelijk is om af 

te dwingen dat (reclame)verlichting in winkel- en kantoorpanden na sluitingstijd 

uitgeschakeld moeten worden.

• Hierbij moeten uitzonderingen kunnen worden gemaakt. Bijvoorbeeld in het ge-

val van culturele activiteiten en evenementen, zoals bij ADE en kerstverlichting 

in de winter.

• Licht dat aanspringt bij beweging en vanzelf dooft wanneer er geen beweging 

is, kan uiteraard blijven.

• De gemeente Amsterdam onderzoekt hoe de aanbevelingen van de Nacht van de 

Nacht de gemeente Amsterdam kunnen helpen bij het verminderen van lichtgebru-

ik en lichtvervuiling.35 Er wordt inzichtelijk gemaakt welke maatregelen welk effect 

hebben en er komt een uitvoeringsplan om die maatregelen uit te voeren.

• Hierbij komt de nadruk te liggen om innovatieve oplossingen, zoals energie- en 

lichtsystemen die smart met elkaar in contact staan.

1.11 De afvalvrije stad

Waarom

Het probleem rondom afval in Amsterdam is tweeledig. Enerzijds heeft de stad te 

maken met zwerfafval, met impact op zowel de bewoners als de flora en fauna in de 

stad. Daarnaast wordt een groot deel van ons afval verbrand. Ergens is het logisch: 

verbranden is snel en levert ook nog eens stroom op. De keerzijde is dat die stroom 

niet zo ‘groen’ is als andere energiebronnen en dat alle waardevolle stoffen bij ver-

branding van afval verloren gaan.

Om deze problemen op te lossen, zien wij mogelijkheden op het gebied van commu-

nicatie en op technisch vlak. 

Wat

Ten eerste wil Volt zich focussen op het verkleinen van de afvalberg in de stad. Dit 

willen we doen door te investeren in de kunstmatige intelligentie voor beeldher-

kenning van de parkeerauto’s.36 De technologie van beeldherkenning kan worden 

35 Nacht van de Nacht, Aanbevelingen duurzaam verlichten gemeenten (2016).

36 http://www.citylogistics.info/research/amsterdam-real-time-image-recognition-for-waste-collection/
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doorontwikkeld voor het afvalsysteem. Daarnaast willen we in plaats van vaste dagen 

om grof afval aan te bieden, grof afval ophalen op afspraak. Als laatste willen we een 

slimmer meldingssysteem voor volle of kapotte afvalbakken.

Ten tweede willen we ons richten op het kwalitatief verwerken van afval. Volt wil dat 

GFT-afval en rioolslib worden verwerkt op een manier die de nuttige nutriënten klaar-

maakt om ze in te zetten bij voedselproductie en vergroening van de stad.37 Gere-

cycled plastic kan worden ingezet voor tal van toepassingen, waaronder beton voor 

huizenbouw en infrastructuur.38 Voor Volt is de vraag niet hoeveel stroom kan worden 

opgewekt met de verbranding,39 maar hoeveel CO2 kan worden uitgespaard ten op-

zichte van nieuwe aanvoer van kunstmest, plastic en andere producten uit fossiele 

bronnen.

Hoe

Het eerste plan met betrekking tot het verkleinen van de afvalberg in de stad, is het 

investeren in de ontwikkeling van de techniek van de camera’s van scanauto’s. Deze 

auto’s detecteren door middel van beeldherkenning nummerplaten van foutief gepar-

keerde auto’s. Met deze techniek willen wij op een slimme manier grote clusters straa-

tafval gaan herkennen. Om transparantie richting de inwoners te bevorderen, zal er 

op de scanauto’s duidelijk worden gemaakt dat deze zowel afval als foutgeparkeerde 

auto’s detecteren. 

Daarbij wil Volt investeren in een nieuw afvalsysteem, waarbij je niet meer zomaar 

je afval op straat kan gooien. Door middel van een app, de site van de gemeente of 

een speciaal telefoonnummer dat op afvalcontainers vermeld wordt, kunnen Amster-

dammers een afspraak maken om grofvuil op te laten halen. Door aan te geven wat je 

gaat weggooien, is er veel meer bronscheiding mogelijk. Hierdoor zal er veel minder 

afval in de verbrandingsoven eindigen. Om dit te bewerkstelligen zal er een nauwere 

samenwerking gezocht worden met Utrecht,40 dat al een dergelijk systeem in gebruik 

heeft.

Ten slotte zullen de afvalbakken in de stad worden voorzien van een QR-code, waar-

mee je gemakkelijk een volle afvalbak kunt melden. Op dit moment kan je dit soort 

zaken melden via de website van de gemeente Amsterdam. Het gebruiksgemak hier-

van is echter laag. Met de QR-codes op afvalbakken verlagen we de meldingsdrempel 

voor inwoners aanzienlijk .

37 https://www.wur.nl/nl/project/sludge2soil.htm

38 https://news.mit.edu/2017/fortify-concrete-adding-recycled-plastic-1025

39 https://wisenederland.nl/artikel/afvalverbranding

40 Laten ophalen van grofvuil in Utrecht lees de voorwaarden (grofvuilutrecht.nl)
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BOUWEN EN WONEN 

Marktmeester op de Woningmarkt 

De problemen op de woningmarkt overschrijden de gemeentegrenzen. Grensover-

schrijdende problemen moeten grensoverschrijdend worden aangepakt. Toch gelooft 

Volt dat er daarnaast lokale actie nodig is voor de problemen op de Amsterdamse 

woningmarkt. Daarom moet de gemeente een actieve rol pakken op het gebied van 

volkshuisvesting. 

Koopwoningen in Amsterdam zijn voor de meesten vrijwel niet meer bereikbaar en 

ook huren is ontzettend duur. In het maatschappelijke debat worden problemen vaak 

gepolariseerd. Hierdoor lijken er in het woningmarktdebat slechts twee opties: pak 

de investeerders aan of ga bouwen, bouwen, bouwen. De visie van Volt ligt wat dit 

betreft een stuk genuanceerder. 

We zien kansen in het veranderen van het nationale hypothecaire-41 en belastingsys-

teem42 43 én zien dat de gemeente Amsterdam als marktmeester voor de juiste balans 

kan zorgen op de woningmarkt.44

Best practice: Wenen
In Europa zien we Wenen als uitstekend voorbeeld: in Wenen is het voor studenten, le-
raren, agenten en verplegers wél mogelijk om een passende en betaalbare huurwoning 
te vinden. Ter illustratie: 60% van de inwoners uit Wenen woont in een (gesubsidieerde) 
betaalbare huurwoning.45

2.1 Bouwen voor alle Amsterdammers

Waarom

De problemen op de woningmarkt spelen niet alleen in Nederland of Amsterdam. 
46Volt denkt buiten grenzen en kijkt naar best practices elders, of dat nu in Europa of 

in Nederland is. Daarbij kijken we met drie basiswaarden naar wat werkt: ten eerste 

41 Financialisering kan verklaring zijn voor macro-economische ‚puzzels‘ (esb.nu)

42 Piek in woningprijs 35-minners door afschaffing overdrachtsbelasting (esb.nu)

43 Woning naar box drie (esb.nu)

44 https://www.parool.nl/amsterdam/hoe-kan-de-krimp-van-de-middenklasse-in-amsterdam-worden-gekeerd-
~b04ab996/

45 https://www.wien.gv.at/presse/hintergrund/wohnbau

46 https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20210114STO95643/europees-parlement-pleit-voor-
maatregelen-om-huisvestingscrisis-op-te-lossen
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solidariteit tussen generaties en inkomensgroepen, ten tweede het uitgangspunt dat 

leefbaarheid en niet het winstdenken op de korte termijn centraal moet staan en ten 

derde de gemeente – waarvan het bestuur democratisch en transparant verantwoor-

ding aflegt aan de gemeenteraad – als initiatiefnemer zonder winstoogmerk.

Best practice: Wenen 
Eén van de voorbeeldsteden waar wij naar kijken is Wenen. Daar wordt nadrukkelijk 
gelet op de verdeling in nieuwbouwprojecten, waarbij twee derde ‘(gesubsidieerde) 

betaalbare huur’ is en één derde ‘vrije markt’. Volt wil dit in Amsterdam ook nastreven. 

Wat

Amsterdam biedt steeds minder plek aan mensen met een laag inkomen of een mid-

deninkomen.47 Dat heeft naast woonvoorkeuren ook te maken met de samenstelling 

van de woningvoorraad, die vooral bestaat uit alleen voor lage inkomens toegankelij-

ke sociale huur en voor middeninkomens onbetaalbare, dure huur- en koopwoningen. 

Om deze groepen met vaak cruciale beroepen voor de stad te behouden, zullen we 

moeten zorgen dat zij hier ook kunnen wonen door te voorzien in (gesubsidieerde) 

betaalbare huurwoningen. De afgelopen jaren is gebleken dat de belangrijkste uit-

daging niet zozeer de verdeling in sociale-, midden- en dure huur is, maar het betaal-

baar houden van woningen. Men kan met de beste intenties een huur- of koopwoning 

tegen betaalbare prijzen willen bouwen. Maar als die woning bij oplevering duurder 

uitvalt, dan wordt die woning alsnog onbereikbaar voor de meeste Amsterdammers 

met een laag inkomen of middeninkomen. Hetzelfde geldt vaak bij doorverkoop van 

woningen. Amsterdam loopt dan alsnog achter de feiten aan.

In de periode tot 2050 verwachten we dat we ongeveer 150.000 woningen moeten 

toevoegen voor 250.000 Amsterdammers. Oftewel een groeitempo van ongeveer 

5.000 per jaar.48 In de huidige situatie die voor mensen met lagere- en middeninko-

mens in Amsterdam steeds lastiger wordt, zou het goed zijn om een fors deel van deze 

extra woningen specifiek te bestemmen voor deze groep. 

47 Minder woningen voor middeninkomens, nieuwbouw ‘dramatisch’ | Het Parool

48 Omgevingsvisie 2050 Amsterdam - pagina 45
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Hoe

Best practice: Wenen, Wohnbau Initiative
De gemeente Amsterdam moet zelf investeren in middeldure woningbouw. Ook hier 
kunnen we leren van Wenen: via de zogenoemde ‘Wohnbau Initiative’49 krijgen samen-
werkingsverbanden van beleggers en woningcorporaties de grond voor ongeveer de 
helft van de prijs. Bovendien kunnen ze bij het stadsbestuur geld lenen tegen een lage 
rente. In ruil daarvoor zit er tien jaar lang een bovengrens aan de huur en wordt de helft 
van de woningen toegewezen via het centrale verdeelsysteem van de stad. Sinds de 
Wohnbau Initiative in 2011 van start ging, is het programma goed geweest voor ruim 

8000 woningen. 

Volt wil binnen de komende bestuursperiode onderzoeken of dit ook in Amsterdam 

mogelijk is (haalbaarheidstoets, juridische toetsing, aanbestedingstoetsing). En zo ja, 

ook beginnen met de uitvoering.

Woonfonds Amsterdam

Amsterdam start een pilot voor de bouw van 500 huurwoningen en richt daarvoor 

het eigen Woonfonds Amsterdam op. De gemeente Rijswijk is hier al mee begonnen 

en verrichtte al het nodige onderzoek op het gebied van financiën en juridische haal-

baarheid. Ook bracht Rijswijk de risico’s in kaart (scenario’s, privaatrecht, haalbaar-

heidstoets, staatssteuntoetsen en dergelijke).50 Het Woonfonds is een beleggingsins-

telling dat woningen koopt die worden gebouwd door een projectontwikkelaar, op 

grondposities van de gemeente. De woningen blijven voor een periode van minimaal 

10 jaar eigendom van het fonds en kennen een vastgestelde aanvangshuur en huurstij-

gingspercentage. Het Woonfonds wordt financieel deels gevoed door de gemeente, 

particuliere beleggers, marktpartijen en door investeringen van een (groot-)bank. Na 

minimaal 10 jaar kunnen de deelnemers in het Woonfonds bepalen of de woningen 

tegen de winst verkocht worden aan marktpartijen. 

Blijkt de pilot Woonfonds Amsterdam een succes, dan breiden we de scope van het 

fonds uit en bouwen we meer woningen. Het doel van het fonds is het bouwen van 

woningen die zich onttrekken aan de bewegingen op de woningmarkt. Zo dienen ze 

als overbrugging, terwijl marktpartijen in Amsterdam verder bouwen aan woningen.

49 https://www.wien.gv.at/presse/hintergrund/wohnbau

50 Plan gemeente Rijswijk
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Samenwerking Masterplan Noord-Holland

Amsterdam verkent een nauwere samenwerking met de provincie Noord-Holland, dat 

in een onlangs gepresenteerd nieuw Masterplan Wonen heeft aangekondigd in sa-

menwerking met gemeenten betaalbare woningen te willen ontwikkelen én betaal-

baar te houden. Eén van de voorstellen in dit Masterplan is het volgende: “Te denken 

valt aan binnenstedelijke transformaties waar de markt niet instapt (onrendabel of te 

risicovol) en ook de gemeenten niet instappen (geen eigen ontwikkelbedrijf, geen er-

varing met actief grondbeleid, geen middelen). De provincie maakt de locatie samen 

met de gemeente ‘ontwikkelklaar’, dat willen zeggen zorgt voor controle over de be-

langrijkste plots, en maakt het bestemmingsplan in orde. Daarna wordt de locatie ver-

kocht aan een ontwikkelaar die de locatie verder uitontwikkelt binnen de kaders van 

het bestemmingsplan en privaatrechtelijke afspraken verbonden aan de verkoop.” 

Een ander voorstel in het Masterplan van de provincie over het betaalbaar houden van 

woningen voor middeninkomens is het oprichten van een Fonds betaalbare koop. In 

het kort houdt dit in dat de provincie een fonds opricht dat woningen in een gemeen-

te tegen marktwaarde opkoopt en onder de marktwaarde weer te koop aanbiedt aan 

starters en mensen met (lagere) middeninkomens. Bij verkoop van de woning vloeit 

de winst uit verkoop terug in het fonds. Ook hier moet Amsterdam de mogelijkheden 

samen met de provincie verkennen.51

Project Betaalbare Koop

Amsterdam onderzoekt de mogelijkheden van het opzetten van een project Betaal-

bare Koop zoals dat nu al bestaat in Zaandam. Door de oprichting van een fonds en 

grond in erfpacht kan de gemeente starters op de woningmarkt een betaalbare nieu-

we koopwoning aanbieden waarbij kopers en de gemeente via het fonds Betaalba-

re Koop samen een woning financieren. De starters moeten daarbij voldoen aan een 

aantal inkomens- en vermogenstoetsen en de woningen worden onder voorwaarden 

en met eerlijke winstdeling bij verkoop aangeboden aan nieuwe starters op de wo-

ningmarkt. Hiermee ontstaan doorstroomwoningen voor starters die nu ‘vastzitten’ 

in sociale huurwoningen die bestemd zijn voor mensen met lage inkomens of starters 

die ‘vastzitten’ in studentenwoningen.52

51 https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2021/Juni_2021/Provincie_lanceert_Masterplan_Wonen

52 https://www.betaalbarekoopwoningen.nl/



25

EEN NIEUWE KIJK OP ECONOMIE

Beleidsprogramma Amsterdam 2022

2.2 Koopwoningen voor bewoners

Waarom

We zien een groeiende ongelijkheid tussen woningbezitters en huurders. Jonge ge-

zinnen en starters komen hierdoor moeilijker aan een koopwoning in het schaarse 

aanbod dat er is. Volt vindt het belangrijk dat mensen een eigen huis kunnen blijven 

kopen om zelf in te gaan wonen en op die manier vermogen op te bouwen.

Wat

Volt wil voorrang geven op de huizenmarkt aan mensen die zelf in de woning gaan wo-

nen. Dit betekent meer kansen voor jonge gezinnen en starters, en hogere drempels 

voor beleggers.

Hoe

Volt is voor een opkoopverbod. Met de opkoopbescherming kunnen steden de ko-

mende vijf jaar fors ingrijpen om de krapte en extreem hoge prijzen op de woning-

markt aan te pakken. Ze kunnen wijken aanwijzen waar beleggers geen goedkope en 

middeldure panden meer mogen opkopen voor de verhuur.53 Kopen om te verhuren is 

daar dan verboden. Met een wijziging van de Woningwet heeft de Tweede Kamer er 

recent voor gezorgd dat gemeenten dit kunnen invoeren. Volt steunt het invoeren van 

een opkoopverbod in Amsterdam.

2.3 Transparant biedingsproces voor huizenmarkt

Waarom

Het biedingsproces bij de aankoop van een woning is vaak niet transparant. Dat maakt 

het, juist in een overspannen woningmarkt, mogelijk dat in sommige gevallen niet het 

belang van de koper of verkoper wordt gediend, maar het belang van de makelaar zelf.

Wat

Hier is aandacht voor gevraagd door de Tweede Kamer54 en hierop is in april 2021 ge-

reageerd door minister Ollongren55 met de volgende strekking:

53 https://www.parool.nl/amsterdam/koophuis-alleen-voor-wie-hier-woont-of-werkt-amsterdam-haalt-inspiratie-
van-waddeneilanden~b5f160aa/

54 https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z21059&did=2020D45037

55 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/04/22/minister-ollongren-%E2%80%9Chet-proces-rondom-
de-aankoop-en-verkoop-van-een-woning-moet-transparanter%E2%80%9D
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“Verkopers dienen inzicht te krijgen in alle biedingen die zijn ontvangen, maar ook 

kopers moeten inzicht kunnen krijgen in het verloop van het biedingsproces als zij een 

bod hebben gedaan op een huis. Daarnaast moeten alle woningzoekenden toegang 

krijgen tot dezelfde informatie over beschikbare woningen. Nu zijn makelaars eerder 

op de hoogte van het nieuwe aanbod, waardoor enkel de potentiële kopers die door 

deze makelaars worden geholpen, de mogelijkheid krijgen om dat huis te bezichtigen 

en een bod te doen.” Ook in het FD is hier naar aanleiding van de kamerbrief aandacht 

aan besteed.56

Hoe

We willen een pilot uitvoeren waar we in een openbaar toegankelijk digitaal systeem 

het biedingsproces inzichtelijk maken. Hierin zullen de bedragen transparant zijn, 

maar de persoons- of bedrijfsgegevens van de bieder zijn geanonimiseerd. Digitalise-

ring van het biedingsproces maakt het transparant. De gemeente zorgt voor de spel-

regels, de markt voor de invulling van de oplossing.

2.4 Erfpachtsysteem: Amsterdam als 
betrouwbaarste huurbaas van Nederland

Waarom

Het aanpakken van het erfpachtsysteem is om drie redenen noodzakelijk: we rich-

ten ons op het aanpakken van vermogensongelijkheid, de ongelijke verdeling van 

erfpachtgronden en -betalingen, en het gebrek aan transparantie in het huidige erf-

pachtsysteem.

Vermogensongelijkheid

Nederland kampt met een groeiende vermogensongelijkheid.57 Deze ongelijkheid is 

voelbaar op de Amsterdamse woningmarkt. Woningbezitters krijgen steeds grotere 

financieringsruimte en dat leidt tot een grote kloof tussen woningbezitters en niet-

woningbezitters. De niet-woningbezitters krijgen daarvoor in de plaats steeds hogere 

huren en de huizenprijzen stijgen sneller dan dat niet-woningbezitters kunnen sparen. 

Erfpacht zou in theorie een sterk instrument kunnen zijn dat een gedeelte van deze 

stijgende woningprijzen kan afromen naar de gemeente. Deze erfpachtinkomsten kan 

de gemeente weer gebruiken om de woningmarkt in balans te brengen.

56 https://fd.nl/ondernemen/1382946/een-transparanter-biedingsproces-helpt-vooral-de-koper-qmf1ca0rkyZn

57 https://www.volkskrant.nl/economie/vermogensongelijkheid-nog-groter-dan-gedacht-woonkloof-koop-huur-gro-
eit~bcfa668f/
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Ongelijke verdeling erfpachtgrond onder huisbezitters

Erfpacht is niet gelijk verdeeld over de woningbezitters. Niet alle huizen in Amster-

dam staan op erfpachtgrond. Zo dragen huizenbezitters met een huis op erfpacht-

grond aanzienlijk meer bij aan publieke voorzieningen dan mensen met een huis op 

eigen grond. 

Geen transparantie

Daarbij is er geen enkele transparantie over hoe de hoogte van de erfpacht tot stand 

komt. Hierdoor komen woningbezitters in een situatie waarin ze moeten kiezen tus-

sen het afkopen van erfpacht of het speculeren op een toekomstige hoogte van de 

erfpacht. En dat zonder een idee te hebben hoe de hoogte van de afkoopsom of erf-

pacht wordt berekend. Dit moet transparanter, eerlijker en eenvoudiger.

Wat

Volt wil dat Amsterdam de betrouwbaarste huurbaas wordt van Nederland. De ge-

meente Amsterdam heeft door het erfpachtdossier een deel van het vertrouwen van 

haar inwoners verloren. Een betrouwbare huurbaas geeft inzicht én uitleg over de 

hoogte van erfpacht. Een betrouwbare huurbaas zorgt ervoor dat alle inwoners gelijk 

worden behandeld. Én een betrouwbare huurbaas is duidelijk en eerlijk over de lange 

termijn.

Hoe

Transparantie

Op korte termijn pleiten wij voor volledige transparantie in de berekening van erf-

pacht. Hierdoor kunnen inwoners inzien hoe het komt dat bepaalde buurtstraatquo-

tes58 59 veel hoger zijn dan andere. Tegelijkertijd zorgt dit ervoor dat de gemeenteraad 

ook voldoende geïnformeerd wordt en daarmee in staat is om controle uit te voeren.

Voordelige overstapregeling erfpacht 

Hoewel erfpacht in potentie een sterk instrument is om regie te hebben over de stad 

en vermogensongelijkheid aan te pakken, werkt dit niet in het huidige model. Volt 

streeft naar gelijke behandeling en wil daarom de voordelige overstapregeling naar 

eeuwigdurende erfpacht die gestopt is op 8 januari 2020, voor onbepaalde tijd weer 

in het leven roepen. Door de transparantie in de berekening kunnen inwoners nu ook 

goed geïnformeerde keuzes maken. 

58 https://www.erfpachtinamsterdam.nl/archief/2019-12-10_Lijst%20Buurtstraatquote%202020.pdf

59 https://www.erfpachtinamsterdam.nl/Raadsonderzoek-erfpachtbeleid-Amsterdam.pdf
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Toegankelijke procedure en hulp van experts

De huidige procedure en uitleg van erfpacht is verspreid in meerdere onoverzichtelij-

ke documenten en daarmee onnodig complex en ontoegankelijk.60 Daarom wil Volt 

dat de keuzes die inwoners kunnen maken op het gebied van erfpacht toegankelijk en 

begrijpbaar worden uitgelegd. Daarbij zal de gemeente experts moeten inzetten die 

inwoners kunnen helpen bij het maken van de keuzes.

Best practice: Frankrijk - Langetermijnoplossing: vermogen-
songelijkheid en het Franse systeem
Erfpacht schiet tekort om een instrument te zijn om de vermogensongelijkheid te her-
verdelen. Voor de lange termijn willen we daarom onderzoeken wat de mogelijkheid is 
om de Franse ‘sur-la-plus-value’ vermogenswinstbelasting in te voeren.61 Bij erfpacht 
betaal je meer als de WOZ-waarde van je huis stijgt. Je merkt alleen pas iets van de 
waardestijging als je een huis verkoopt. In het Franse systeem betaal je pas bij het ver-
kopen van je huis een percentage belasting over de vermogenswinst. Als jouw huis 
minder waard is geworden, zal de belasting niet gelden. Daarbij kun je ervoor kiezen 
om het bedrag te betalen aan de gemeente óf te gebruiken voor het vergroenen van 
jouw nieuwe woning. Daarmee kan deze belasting een belangrijke motor worden om 
de noodzakelijke verduurzaming van woningen te stimuleren. Als er wordt gekozen om 
het geld aan de gemeente af te dragen, kan de gemeente dit weer investeren in de stad. 
Doordat Frankrijk dit al een geruime tijd doet, kunnen wij hiervan leren en het zelfs be-
ter uitvoeren. Volt wil dat Amsterdam hierin als proeftuin geldt om te verkennen of dit 
op grote schaal in Nederland kan worden toegepast. Met deze toekomstvisie willen we 
duidelijkheid geven voor erfpachters en denken wij de betrouwbaarste huurbaas van 

Nederland te worden.

2.5 Een andere kijk op het bestemmingsplan 

Waarom

Het bestemmingsplan is een juridisch bindend ruimtelijk kader waarin regels zijn op-

genomen die gaan over het uiteindelijke doel van een woning of gebouw. Door middel 

van het bestemmingsplan heeft de gemeente inzage in wat er wordt gebouwd en wat 

voor een functie het uiteindelijke gebouw zou moeten krijgen. 

60 https://www.gemeente.nu/content/uploads/sites/5/2021/06/Raadsonderzoek-erfpachtbeleid-Amsterdam.pdf

61 https://financialfocus.abnamro.nl/media/Tweede-woning-in-frankrijk-in-2020.pdf
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In de huidige situatie zijn bestemmingsplannen gebaseerd op microniveau. Dit houdt 

in dat ieder gebouw een eigen bestemmingsplan heeft dat weer onderworpen is aan 

verschillende wet & regelgeving.62 Doordat het bestemmingsplan zich op microniveau 

afspeelt duurt het langer voordat een gebouw juridisch gezien een nieuw doel mag 

vervullen. Dit heeft tot gevolg dat het huidige woningaanbod de vraag naar woningen 

niet kan bijhouden 63 64

Om ervoor te zorgen dat vraag en aanbod weer in balans kunnen komen, moet er een 

andere invulling worden gegeven aan het bestemmingsplan. Volt is voorstander van 

een aanpak die de gemeente de gelegenheid geeft om marktfalen tegen te gaan. Dit 

houdt onder andere in dat waar de vraag naar woningen verandert het huidige aanbod 

flexibeler zou moeten kunnen worden ingezet. De gemeente Amsterdam zou door 

middel van een andere invulling van het bestemmingsplan vraag en aanbod beter op 

elkaar moeten kunnen afstemmen. Hierbij is het van belang dat er minder op micro-

niveau wordt gekeken en meer op buurt- of stadsdeelniveau.  

Wat

Door het bestemmingsplan te verruimen van microniveau naar buurt- of stadsdeel-

niveau, krijgt de gemeente een beter middel in handen om vraag en aanbod weer in 

evenwicht te brengen. De gemeente kan hierdoor per buurt of stadsdeel aangeven 

wat voor woningen er moeten komen en wie hier moeten wonen. Dit stelt de gemeen-

te in staat om prioriteit te geven aan sociaal-economische groepen die in het huidige 

systeem de dupe zijn van de schaarste die momenteel heerst op de Amsterdamse wo-

ningmarkt. Daarnaast zorgt de verruiming van het bestemmingsplan ervoor de de ge-

meente sneller zou kunnen acteren op het tegengaan van gentrificatie en met name 

segregatie van de stad Amsterdam. Een bestemmingsplan op buurt- of stadsdeelni-

veau kan ingezet worden om de nadruk te leggen op een gemêleerde stad waarbij de 

nadruk komt te liggen op inclusiviteit en het behoud van de lokale economie.

Als het huidige bestemmingsplan niet wordt verruimd, zal het voor de gemeente Ams-

terdam lastiger worden om marktfalen tegen te gaan. Het aanbod van woningen kan 

dan minder snel worden ingezet voor de groep waar prioriteit aan zou moeten worden 

gegeven. Met het huidige systeem heeft de gemeente Amsterdam minder zeggen-

schap op de herverdeling van het woningaanbod. Dit heeft negatieve gevolgen voor 

de leefbaarheid en de uitvoering van de visie omtrent inclusiviteit.

62 https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/programma-jongeren-studenten-huisvesting/

63 Mundt, A., & Amann, W. (2018): „Wiener Wohnbauinitiative“: a new financing vehicle for affordable housing in 
Vienna, Austria, in G. van Bortel, V. Gruis, J. Nieuwenhuijzen, & B. Pluijmers (eds.). Affordable Housing Governance 
and Finance. Innovations, Partnerships and Comparative Perspectives. Milton: Routledge. 187-208. https://doi.
org/10.1201/9781315112350-10 

64 Marquardt, S., & Glaser, D. (2020): How Much State and How Much Market? Comparing Social Housing in Berlin and 
Vienna, German Politics, in: German Politics, Vol 29, no 4, pp. 1-20, DOI:10.1080/09644008.2020.1771696
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Hoe

Om de verruiming van het bestemmingsplan flexibel in te kunnen zetten pleit Volt 

voor een kortlopend bestemmingsplan van vijf jaar. Door het verkorten van deze pe-

riode kan de gemeente sneller reageren op een verandering in de markt door bijvoor-

beeld ruimte beschikbaar te stellen aan woningzoekende of woningaanbieders die 

momenteel buiten de boot vallen. Tot slot is Volt een voorstander van het democra-

tiseren van het bestemmingsplan. In het huidige systeem kunnen bewoners namelijk 

moeilijker het bestemmingsplan van tevoren beïnvloeden. Volt pleit daarom voor een 

proactieve samenwerking tussen burgers, de gemeente en woningaanbieders. Door 

het democratiseren van het bestemmingsplan hoopt Volt de burgers van de gemeen-

te Amsterdam meer te betrekken bij de vormgeving van hun stad. 

Best practice: Wenen
Het idee voor een verruiming van het bestemmingsplan is geen nieuw principe. Een 
voorbeeld van een stad waarbij dit in de praktijk wordt toegepast is Wenen.65 66 Aan de 
hand van een actief (sociaal) woningbouwbeleid is Wenen erin geslaagd om zowel het 
bestaande woningaanbod als nieuwbouwprojecten toe te wijden aan een breed scala 
van de Weense bevolking. Mede dankzij dit beleid lukt het Wenen al jaren om de leef-
baarheid binnen haar stad te waarborgen. Volt Amsterdam is ervan overtuigd dat het 
Weense model toepasbaar moet kunnen zijn op een stad als Amsterdam. Mede door 
een verruiming van het bestemmingsplan, het verkorten van de juridische geldigheid 
en het betrekken van burgers, woningaanbieders en de gemeente zou Amsterdam erin 
kunnen slagen om haar sociale en inclusieve karakter terug te winnen.

2.6 Studentenhuisvesting 

Waarom 

Het gebrek aan betaalbare huisvesting treft niet alleen starters op de woningmarkt 

maar ook studenten. Deze groep woningzoekenden wordt door de schaarste op de 

woningmarkt gedwongen om zich óf blauw te betalen aan een te hoge huur óf bij hun 

ouders te blijven wonen. Niet alleen is dit een probleem voor de aantrekkingskracht 

van een stad als Amsterdam, de stijging van de huurprijs en het tekort aan woningen 

illustreert ook nog eens de steeds groter wordende kloof tussen studenten die wel, 

65 Mundt, A., & Amann, W. (2018): „Wiener Wohnbauinitiative“: a new financing vehicle for affordable housing in 
Vienna, Austria, in G. van Bortel, V. Gruis, J. Nieuwenhuijzen, & B. Pluijmers (eds.). Affordable Housing Governance 
and Finance. Innovations, Partnerships and Comparative Perspectives. Milton: Routledge. 187-208. https://doi.
org/10.1201/9781315112350-10 

66 Marquardt, S., &Glaser, D. (2020): How Much State and How Much Market? Comparing Social Housing in Berlin and 
Vienna, German Politics, in: German Politics, Vol 29, no 4, pp. 1-20, DOI:10.1080/09644008.2020.1771696
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en studenten die niet beschikken over voldoende financiële middelen of een goed 

netwerk om aan een woning te komen. Daarnaast is de enige groep die profiteert 

van deze oververhitte woningmarkt de woningeigenaar (professionele investeerder 

of particulier), die als gevolg van een alsmaar stijgende vraag en de schaarste in het 

woningaanbod de huurprijzen hoog kan houden. 

Omdat de huidige situatie de leefbaarheid en toegankelijkheid van de stad Amster-

dam in gevaar brengt, is het voor Volt van belang dat er een actiever beleid wordt 

gevoerd om vraag en aanbod weer in evenwicht te brengen. De gemeente, onderwij-

sinstellingen en projectontwikkelaars moeten zich meer inzetten om de ongelijkheid 

onder de studenten tegen te gaan door het aanbod van studentenwoningen te ver-

groten en in sommige gevallen de prijs van deze woningen vast te zetten. 

Wat

Binnen het huidige beleid van de gemeente Amsterdam is er in de loop van de jaren 

al werk gemaakt van de bouw van meer studentenwoningen. Zo heeft de gemeente 

Amsterdam als doelstelling binnen de komende tien jaar 10.500 nieuwe studentenwo-

ningen te bouwen.67 Hiervan zullen 9.000 in de gemeente zelf plaatsvinden terwijl de 

overige 1.500 studentenwoningen verspreid worden over de metropoolregio Amster-

dam. Alhoewel dit beleid een stap in de goede richting is, zal het waarschijnlijk niet 

voldoende zijn om de al overspannen studentenwoningmarkt in evenwicht te bren-

gen. In 2019 concludeerde de gemeente Amsterdam namelijk al dat er tussen de 8.000 

en 22.000 nieuwe studentenwoningen moeten worden gebouwd om de schaarste te-

gen te gaan.68

Volt is daarom van mening dat het huidige beleid betreffende studentenwoningen 

moet worden uitgebreid. Hierbij is het van belang dat de gemeente zich inzet om in 

samenwerking met onderwijsinstellingen, projectontwikkelaars en omliggende ge-

meenten meer woningruimte te faciliteren in de regio. Daarnaast denkt Volt deze gro-

ep woningzoekende beter te kunnen beschermen door ze te betrekken in de verrui-

ming van het bestemmingsplan. Dit geeft de gemeente Amsterdam de gelegenheid 

om deze groep geleidelijk over de stad Amsterdam te verdelen. 

67 https://rolfuhlhorn.amsterdam/wp-content/uploads/2019/12/Jongeren-en-studentenhuisvesting-2019-2022.pdf

68 https://rolfuhlhorn.amsterdam/wp-content/uploads/2019/12/Jongeren-en-studentenhuisvesting-2019-2022.pdf
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Hoe 

Om de leefbaarheid van Amsterdam te waarborgen en studentenhuisvesting te be-

werkstelligen zal Volt zich richten op een aantal zaken: 

• Een laagdrempelige (onafhankelijke) instantie die fungeert als aanspreekpunt voor 

problemen met betrekking tot studentenhuisvesting. 

• Huurgrens nieuwbouwprojecten: In lijn met wat het huidige college voor oog heeft 

moet er een huurgrens komen van ongeveer 500 euro. Deze huurgrens valt makke-

lijker te implementeren bij nieuwbouwprojecten, aangezien de gemeente Amster-

dam deze projecten – in samenwerking met woningbouwcorporaties – faciliteert.

• Actievere rol voor onderwijsinstellingen: Onderwijsinstellingen moeten zich meer 

verantwoordelijk voelen voor het huisvesten van hun studenten. Momenteel wor-

den onderwijsinstellingen wel betrokken bij besluitvorming, maar spelen ze een 

marginale rol als het gaat om het huisvesten van hun studenten. Om de rol van 

onderwijsinstellingen te vergroten, moeten zij meer aansprakelijk worden gesteld 

voor het faciliteren van studentenhuisvesting. Zo moeten Universiteiten, Hoge-

scholen en Mbo’s, in samenwerking met de gemeente Amsterdam, kijken naar de 

bouw van nieuwe studentencampussen. 

• Vervolgplannen voor de regio: Meer regionale samenwerking voor het bouwen van 

studentenwoningen. Gezien de schaarste van woningbouwgrond in de stad Amster-

dam is Volt een voorstander van meer regionale samenwerking tussen de gemeen-

te Amsterdam en omliggende gemeenten. Een project zoals Uilenstede is hierbij 

een goed voorbeeld van hoe de gemeente Amsterdam in samenwerking met de ge-

meente Amstelveen en universiteiten in staat is geweest om studentenwoningen 

te bouwen. Dat is de reden waarom Volt pleit voor het opzetten van soortgelijke 

projecten tussen de gemeente Amsterdam en omliggende gemeenten. 
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ECONOMIE: WERK EN BELASTINGEN: 
AMSTERDAM SOCIALER EN INNOVATIEVER 

2.7 De échte welvaart van de inwoners van Amsterdam

Waarom

De gemeente heeft als verantwoordelijkheid haar inwoners in staat te stellen om een 

zo gelukkig mogelijk leven in de stad te leiden. Op dit moment worden keuzes binnen 

de gemeente hoofdzakelijk nog genomen op basis van tijd en geld. Daardoor weten 

we wel wat de financiële impact is van beleidskeuzes. Maar de financiële situatie van 

de stad en haar inkomen is slechts een klein gedeelte van de échte welvaart in de 

stad.69 Daarom wil Volt dat de gemeente de focus verlegt van financiële welvaart naar 

brede welvaart.

Wat

Wij zijn van mening dat er veel meer is dan slechts financiële welvaart. In een al be-

staande welvaartsmonitor dragen veiligheid, gezondheid, inkomen, persoonlijke ont-

wikkeling, milieu, baanzekerheid, wonen, maatschappelijke betrokkenheid, sociale re-

laties, subjectief welzijn en de werk-privé-balans, allen bij aan de welvaartsbeleving.70 

Daarom wil Volt dat de gemeente de keuzes baseert op de brede welvaart, samen-

gevat in de voornoemde onderwerpen. Zo zorgen we ervoor dat de gemeente meer 

zicht krijgt op de verschillende effecten van hun beleid. Hierdoor zal de focus op het 

welzijn van de inwoners van Amsterdam worden vergroot en is de kans een stuk klei-

ner dat er een groep wordt vergeten.

Hoe

Volt wil een brede welvaartsmonitor introduceren, waar alle voornoemde onderwer-

pen structureel worden gemeten. Op deze manier krijgt de stad een compleet inzicht 

van de échte welvaart van haar inwoners. Hierdoor kunnen beleidskeuzes gebaseerd 

worden op wat de inwoner voelt en beleeft, en dat is niet slechts een getal op de 

bankrekening. Om dit te bereiken zullen er in samenwerking met de wetenschap in 

het eerste jaar een brede welvaartsmonitor en wijze van dataverzameling moeten 

worden vastgesteld.71 Het doel is dat deze in 2023 structureel wordt gebruik in de 

Amsterdamse politieke besluitvorming.

69 De Monitor Brede Welvaart versterkt politiek debat en beleidsvorming (esb.nu)

70 Een indicator voor bredere welvaart voor Nederland (esb.nu)

71 Vervolgstappen voor integrale welvaartsmeting (esb.nu)
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2.8 Jongerenparticipatie op de arbeidsmarkt

Waarom

De arbeidsmarkt is niet altijd in balans. Vraag en aanbod kunnen elkaar soms moei-

lijk vinden en in een tijdperk waar het accent komt te liggen op IT en techniek wordt 

het voor werkgevers almaar lastiger om geschikt personeel te vinden. Daartegenover 

staat een jeugdwerkloosheid die in Amsterdam momenteel 8% bedraagt72 en een ar-

beidsmarkt waarbinnen de vraag naar arbeid weer lijkt aan te trekken. 73

In theorie zou het probleem van vraag en aanbod dus kunnen worden opgelost als 

deze groep werklozen jongeren de banen vervullen waar op dit moment vraag naar 

is. Dit blijkt in de praktijk lastiger uit te vallen.74 Over het algemeen is de verwachting 

dat de groeiende vraag naar arbeid, de alsmaar toenemende vergrijzing en het belang 

van technischer geschoolde werknemers de arbeidsmarkt voor de komende jaren zal 

gaan domineren. Het is daarom ook van belang dat er beter wordt gekeken hoe de 

toekomstige generatie werknemers beter kan worden opgeleid voor het soort werk 

waar in de toekomst vraag naar zal zijn. 

Wat

Volt vindt het noodzakelijk dat de gemeente een actievere rol speelt in het klaars-

tomen van een nieuwe generatie werknemers om zo de krapte op de arbeidsmarkt 

tegen te gaan en de jeugdwerkloosheid75 te minimaliseren. In lijn met het huidige crisi-

saanpak jeugdwerkloosheidvan de gemeente Amsterdam pleit Volt daarom ook voor 

een actievere rol voor de gemeente  in het samenbrengen van jongeren en onderwij-

sinstanties aan de ene kant en marktpartijen aan de andere kant.

Hoe

Volt wil dat Amsterdam maatschappelijke stage voor middelbare scholieren verplicht 

stelt. Hiermee geef je scholieren de mogelijkheid om zich tijdens hun middelbare 

schoolcarrière te oriënteren op verschillende vakgebieden. Daarbovenop biedt een 

maatschappelijke stage jongeren de kans om zich in te zetten voor de gemeente waa-

rin ze wonen. Jongeren zouden de gemeente kunnen ondersteunen op het gebied 

van mantelzorg, het schoonhouden van de openbare ruimte en administratieve taken. 

Daarnaast moeten scholen de ruimte krijgen om extracurriculaire activiteiten aan te 

72 Jeugdwerkloosheid gestegen naar ruim 8 procent. AT5, 2021

73 Middenin de crisis neemt de krapte op de arbeidsmarkt weer toe. De Ruiter, 2021

74 Arbeidsmarkt is ineens weer ouderwets krap. Waterval, 2021

75 https://www.amsterdam.nl/nieuwsarchief/persberichten/2020/persberichten-rutger-groot-wassink/amsterdam-
start-aanpak-jeugdwerkloosheid/
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bieden die de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt kunnen vergroten. Dit zou in 

samenwerking kunnen zijn met lokale bedrijven die zich hier graag voor in willen zet-

ten. 

Een ander voorstel om jongeren meer klaar te stomen voor de arbeidsmarkt van de 

toekomst is door het faciliteren van stagemogelijkheden na iemands middelbare 

schoolcarrière. Het voordeel hiervan is dat jongeren die hun middelbare school heb-

ben afgerond, zich niet hoeven te houden aan een door het Rijk geformuleerd studie-

plan. Met de stage krijgen jongeren na hun middelbare schoolcarrière de kans om zich 

meer te betrekken binnen een bedrijf of organisatie, zonder zich zorgen te hoeven 

maken over andere verplichte activiteiten binnen hun studieplan.  Dit geeft jongeren 

de kans om een beter beeld te krijgen over hoe de arbeidsmarkt in elkaar zit, hoe zij 

hieraan een bijdrage kunnen leveren en wat zij leuk vinden om te doen. 

2.9 Investeren in de circulaire economie; 
de bal ligt bij de gemeente

Waarom

Volt gelooft dat de afspraken uit de Europese Green Deal om klimaatneutraal in 2050 

te zijn, al in 2040 te behalen zijn. Onderdeel van deze Green Deal is het stimuleren van 

de circulaire economie. De productie van materialen zorgt voor een enorme uitstoot 

en tegelijkertijd worden de grondstoffen op de wereld schaarser. Tijdens de pande-

mie werd de wereld met de neus op de feiten gedrukt: door de lage productie werd 

zelfs de prijs van karton een stuk hoger. Door het uitputten van onze natuurlijke voor-

raden zal de schaarste toenemen en tegelijkertijd loopt onze wereld over van afval. 

Het belang om van afval weer een grondstof te maken wordt per dag groter. 

Binnen de gemeente Amsterdam wordt hard gewerkt aan de verduurzaming van de 

bedrijfsvoering en het inkoopbeleid. Volt ziet de gemeente daarbij ook graag het goe-

de voorbeeld geven aan haar inwoners.  Momenteel doelt de gemeente al op het le-

veren van een bijdrage aan het oplossen van belangrijke maatschappelijke en sociale 

vraagstukken. De doelen van de gemeente zijn helder geschetst; onder andere 55% 

minder CO2-uitstoot in 2030, 95% minder in 2050, en 50% minder gebruik van primaire 

grondstoffen in 2030 en een volledig circulaire economie in 2050.76 77 Maar wij denken 

dat de einddoelstelling al in 2040 te behalen is.

76 https://www.amsterdam.nl/bestuur-en-organisatie/volg-beleid/coalitieakkoord-uitvoeringsagenda/gezonde-du-
urzame-stad/klimaatneutraal/

77 https://www.amsterdam.nl/bestuur-en-organisatie/volg-beleid/coalitieakkoord-uitvoeringsagenda/gezonde-du-
urzame-stad/amsterdam-circulair-2020-2025/
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Wat

Volt wil dat Amsterdam als grootste gemeente de koploper wordt als het gaat om 

de circulaire economie. Niet om dan ‘de beste’ te zijn, maar juist om als grootste ge-

meente initiatief te nemen en daarmee de rest mee te nemen. Onlangs werd bekend 

dat het inkoopbeleid van de Nederlandse overheid voor 18% de klimaatvoetafdruk en 

voor 23% het grondstoffengebruik in Nederland bepaalt.78

Wat wij als Volt extra willen benadrukken, is de ‘hoe’ in het verhaal. Om de doelen te 

kunnen realiseren, wil Volt intern meer focus op deze onderwerpen vanuit de teams 

die hiermee bezig zijn en een breder gedragen uitvoering van de beleidsdoelen. Zo 

verplaatst de focus dus van idee naar daadwerkelijke uitvoering hiervan. Hierbij zien 

wij bijvoorbeeld het belang van de al bestaande Green Office.79

Hoe

De gemeente Amsterdam heeft nu al de visie om in 2050 100% circulair te zijn. Deze 

doelstelling is slechts de ‘wat’. Volt wil de ‘hoe’ bepalen door bij de inkoop van de ge-

meente extra geld te besteden aan circulaire producten en materialen. Circulariteit 

zal dan ook een voorwaarde worden in het inkoopbeleid van de gemeente Amster-

dam. Dit betekent dat bij iedere aanbesteding de gemeente voor minimaal 60% circu-

lariteit moet meenemen als gunningscriterium. Dit is mogelijk door het gebruik van 

bestaande instrumenten.80 81 Zo neemt de gemeente zelf de verantwoordelijkheid en 

stimuleren we circulaire innovatie door er meer geld in te investeren. Als de gemeen-

te niet structureel inzet op circulariteit, krijgt de markt niet de essentiële financiële 

zekerheid om te investeren in vernieuwing en blijven de ambities buiten handbereik. 

Daarnaast is een belangrijk onderdeel van het verduurzamen van het inkoopbeleid 

en de bedrijfsvoering, een focus op het toetsingsorgaan op duurzaamheid binnen de 

gemeente. Hierbij leggen we de link tussen het monitoren van budgetten en het mo-

nitoren van vermindering van CO2-uitstoot binnen de organisatie. Voor het opzetten 

van dit toetsingsorgaan wil Volt dat de capaciteit van de Green office wordt vergroot. 

We zien voor dit orgaan dezelfde rol op het gebied van duurzaamheid als Bureau So-

cial Return op het gebied van maatschappelijke waarde heeft voor de gemeente.82 Zo 

zorgen we ervoor dat duurzaamheid voor de gemeente geen keuze, maar verplichting 

wordt.

78 The environmental impact of all Dutch public procurement (metabolic.nl)

79 https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/duurzame-gemeentelijke-organisa-
tie-2030/

80 Milieukostenindicator (MKI) - Overzicht - Ecochain

81 MVI-criteriatool (mvicriteria.nl)

82 https://www.amsterdam.nl/ondernemen/inkoop-aanbesteden/social-return/
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2.10 Basisinkomen

Waarom

Volt is voorstander van het experimenteren met het basisinkomen op gemeenteni-

veau. Een basisinkomen geeft mensen een vorm van financiële onafhankelijkheid en 

biedt de mogelijkheid eigen keuzes te maken, ongeacht of je participeert op de ar-

beidsmarkt, gepensioneerd of werkzoekende bent of vermogen hebt. Deze financiële 

bijdrage voorziet in de basisbehoeftes en vervangt het huidige toeslagenstelsel, dat 

bewezen heeft niet efficiënt te zijn.83 84 

Het basisinkomen geeft mensen de ruimte om naast hun inkomen werk te verrichten 

dat momenteel niet financieel wordt beloond, maar wel een zinvolle bijdrage levert 

aan de maatschappij zoals mantelzorg of vrijwilligerswerk.  

Wat

Volt ziet een mogelijkheid om op gemeentelijk niveau te experimenteren met een 

basisinkomen. Het basisinkomen wordt voor een gecontroleerde groep geïmplemen-

teerd en getest. Deze testfase is gericht op haalbaarheid, draagvlak en het inventa-

riseren van de additionele effecten van een basisinkomen. De uitkomsten van het 

onderzoek worden gebruikt om nieuw beleid te maken. Met dit speerpunt in het pro-

gramma van Volt positioneert Amsterdam zich als een stad die op innovatieve wijze 

een antwoord heeft op armoedebestrijding en een hedendaagse opvatting aanhangt 

van de relatie tussen werk en privé, tussen individu en maatschappij.  

Hoe

Best practice: Finland
Een nauwe samenwerking tussen de Rijksoverheid, onderwijsinstellingen – zoals de 
Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit – en de gemeente Amsterdam is 
een voorwaarde voor het experiment. Van een soortgelijk onderzoek in Finland heeft 
Volt geleerd dat het belangrijk is om een demografisch en sociaal-economisch diverse 
focusgroep te hebben die op vrijwillige basis deelneemt.85

83 Sloman, P. (2018): Universal Basic Income in British Politics, 1918–2018: From a ‘Vagabond’s Wage’ to a Global 
Debate, in: Journal of Society and Politics, Vol. 47, no. 3, pp. 625–642, doi:10.1017/S0047279417000800.

84 Halliday, D., & Thrasher J. (2020): The Ethics of Capitalism, 3. Ed., Oxford, United Kingdom: Oxford Scholarship On-
line.

85 https://decorrespondent.nl/9180/uit-het-finse-experiment-met-het-basisinkomen-blijkt-eigenlijk-bijna-
niks/4039180712820-f650ba1d  
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Daarnaast is de tijdsduur van het experiment een belangrijke factor. Voor relevant 

onderzoek is het noodzakelijk dat een gemêleerde groep voor een aantal jaar betrok-

ken wordt in dit experiment. Een meervoudig perspectief wordt gewaarborgd door 

een onafhankelijke commissie in het leven te roepen van zowel beleidsmakers als we-

tenschappers, die de resultaten kunnen beoordelen. Aan de hand van dit experiment 

denkt Volt het sociale karakter van Amsterdam uit te dragen en de stad als voorbeeld 

te stellen voor een gemeente waarin wetenschap en politiek hand in hand gaan om 

hun doelstellingen te behalen. 

Tot slot hoopt Volt een beter inzicht te verkrijgen in de haalbaarheid van een basis-

inkomen. Indien dit experiment het positieve resultaat behaald wat door de weten-

schap wordt voorspeld,86 87 88 kan het basisinkomen fungeren als goed alternatief voor 

het huidige toeslagenstelsel. 

2.11 Een Europees centraal digitaal ondernemingsplatform

Waarom

Ondernemers zijn van vitaal belang voor Amsterdam. Bedrijvigheid, werkgelegen-

heid, ontwikkeling, verduurzaming en (internationale) verbinding zijn onlosmakelijk 

verbonden met ondernemers en de bedrijven die ze starten en runnen. Amsterdam 

heeft veel informatie, hulpbronnen en een groot netwerk beschikbaar voor starten-

de ondernemers. Volt is van mening dat de drempel tot ondernemen en de begelei-

ding tijdens de eerste fase beter kan worden ingericht en begeleid door de gemeente. 

Websites van de gemeente, KvK en de Belastingdienst geven veel en goede informa-

tie, die toegankelijker en in meer samenhang kan worden gemaakt.

Wat

Volt wil grensoverstijgend ondernemen net zo makkelijk maken als ondernemen in 

eigen land. Ook voor ondernemers in eigen land is er veel winst te behalen in het ge-

makkelijker maken om in Amsterdam een onderneming te starten of te hebben. Zowel 

de startende ondernemer als de scale-up moet gedurende meerdere perioden in de 

levensloop van de onderneming ondersteund kunnen worden met informatie, digitale 

middelen en begeleiding.

86 Van Parijs, P. (2004): Basic Income: A Simple and Powerful Idea for the Twenty-first Century,  in: POLITICS & SOCIE-
TY, Vol. 32, no. 1, pp. 7–40, doi:10.1177/0032329203261095.

87 Lombardozzi, L. (2020): Gender Inequality, Social Reproduction and the Universal Basic Income, in: The Political 
Quarterly, Vol. 91, no. 2, pp. 317–325, [online] doi:10.1111/1467-923X.12844. 

88 Mulas-Granados, G./Varghese R./Boranova V./Wallerstein J. (2019): IMF Working paper: Automation,skills,IMF,[on-
line].https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/12/20/Automation-Skills-and-the-Future-of-Work-
What-do-Workers-Think-48791 
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Hoe

Volt wil dat Amsterdam start met het opzetten van een centraal Europees digitaal 

ondernemingsplatform. Hierin worden alle contacten met de overheid, van belast-

ingdossiers tot vergunningaanvragen, versimpeld en verzameld in één digitale om-

geving. Vanuit deze digitale omgeving kan je ook uitgebreidere en duidelijkere be-

geleiding aanvragen voor aspecten die zich later aandienen (onder andere fiscaal en 

juridisch). Hierdoor kunnen binnen- en buitenlandse start-ups gemakkelijk starten en 

succesvoller worden. Voor scale-ups zorgt Amsterdam voor duidelijke en menselijke 

begeleiding. Naast digitale middelen krijgen ondernemers ook toegang tot mensen, 

van de gemeente of uit het netwerk van de gemeente, die willen investeren, kunnen 

coachen, begeleiden en oplossen.

2.12 Ondernemen & Innoveren; Amsterdam 4.0

Waarom

Onze stad is al eeuwen een commerciële hub. Ook in de moderne economie is Amster-

dam in een aantal sectoren toonaangevend, mede dankzij de uitstekende (digitale) 

infrastructuur, meertaligheid en een vrije, gezonde handelsgeest.

Een aantal van deze toonaangevende voorbeelden zijn Adyen, Crisp, Elastic en JustEat 

Takeaway. Tegelijkertijd is het economische landschap in rap tempo aan het verande-

ren door klimaatverandering en de vierde technologische revolutie,89 ofwel Industry 

4.0. Om te zorgen dat we onze relevantie op zakelijk vlak niet verliezen, moeten we 

onze doelstellingen herformuleren.

Wat

Om onze positie vorm te geven in het post-fossiele tijdperk pleit Volt voor een nieuwe 

kijk op innovatief ondernemerschap. Van een belastingtechnische race naar de bodem 

en felle concurrentie tussen Europese steden naar actieve samenwerkingsverbanden 

en het positioneren van Amsterdam als pioniersstad voor duurzame vernieuwing.

Volt ziet Amsterdam als een levend lab voor het (door)ontwikkelen van innovatieve 

technologie. Denk hierbij aan oplossingen voor de circulaire economie of energie-

transitie, maar ook aan kunstmatige intelligentie, kwantumtechnologie, robotisering 

of de financiële oplossingen van morgen. We willen dat studenten, (impact) investors, 

start-ups en scale-ups die morgen het verschil gaan maken met trots kiezen voor onze 

stad. 

89 https://www.salesforce.com/nl/blog/2017/05/wat-is-industrie-4-0.html
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Hoe

De afgelopen jaren is het programma Startup in Residence90 vanuit de gemeente op-

gezet. Wij willen dit programma uitbreiden en de markt nog meer kansen bieden om 

mee te denken over duurzame innovatie. 

Ook willen we kijken of we bestaande regelingen rondom verblijfsvergunningen voor 

buitenlandse academische talenten en startups kunnen uitbreiden; van maximaal één 

naar drie jaar.91 Amsterdam moet weer de stad worden waar mensen van over de hele 

wereld met een goed stel hersens en ijzersterk ideeën naar toekomen.92

De zogenoemde Triple Helix93 is de samenwerking tussen gemeente, de academische 

wereld en ondernemingen. Deze Triple Helix legt wat ons betreft een vruchtbare basis 

voor toekomstige innovatie. We geloven dat investeringen in dit model een belang-

rijke motor zullen zijn voor het creëren van een klimaat waarin creatievelingen en de 

unicorns van morgen zich thuis voelen. Belangrijk is hierbij dat tijdens het proces een 

voortdurende dialoog is met Amsterdammers en andere stakeholders om aannames 

te toetsen en inspraak aan te moedigen.94

Ontwikkelen doe je niet alleen; het delen van kennis is een essentieel onderdeel van 

samenwerking en vooruitgang. Wanneer wij als stad vooruitgaan, hebben wij als kar-

trekker de verantwoordelijkheid om de kennis die we hebben opgedaan te delen. 

We willen als stad als onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een voor-

beeld zijn voor vergelijkbare Europese metropoolregio’s; we laten zien dat samen-

werking bijdraagt aan vooruitgang. Wij willen dan ook een focus op het ontwikkelen 

van het voornoemde kennisdeelplatform tussen verschillende steden, regio’s en lan-

den. 

De stad heeft zelf ook baat bij de in Mokum ontwikkelde technologie. Of het nu gaat 

om hoe we omgaan met wisselende waterstanden, een toename in energieverbruik 

van de techsector of de toekomst van stedelijke voedselproductie: Volt ziet Amster-

dam als dé hub voor de toekomst, waar innovatieve ideeën realiteit kunnen worden. 

90 https://www.amsterdam.nl/innovatie/democratisering/startup-residence/

91 https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/verblijfsvergunning-voor-buitenlandse-start-ups

92 https://hbr.org/2019/05/how-to-attract-startups-and-tech-companies-to-a-city-without-relying-on-tax-breaks

93 https://en.wikipedia.org/wiki/Triple_helix_model_of_innovation

94 https://innovationorigins.com/nl/oproep-tue-baas-beantwoord-triple-helix-wordt-multi-helix/
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Middelen

Hoewel een volledige doorrekening nodig is, lijkt investeren in een innovatieve groe-

ne economie en het actief bijdragen aan een klimaat waarin impact investors, startups 

en incubators goed gedijen een logische keuze om de economische welvaart van de 

stad in instroom van talent te waarborgen voor de toekomst.

2.13 Bezoekerseconomie; Duurzaamheid als ansichtkaart

Waarom

Amsterdam heeft al tientallen jaren wereldwijde bekendheid dankzij grachten, soft-

drugs en de Wallen. De afgelopen jaren wordt deze lijst echter uitgebreid. Amsterdam 

scoort nu bij bezoekers ook hoog op duurzaamheid en groen.95 Dat is een fantastische 

ontwikkeling die kansen biedt voor vergroening met en voor bezoekers, onderne-

mers, beurzen & congressen, studenten en bewoners.

Wat

Volt wil de duurzame en circulaire ontwikkelingen in Amsterdam tastbaarder maken 

voor bezoekers en bewoners. Dit willen we doen via promotie van de circulaire eco-

nomie en het belang van eerlijke productieketens. Door het delen van uitkomsten van 

wetenschappelijk onderzoek gericht op oplossingen vanuit de circulaire economie 

kunnen corruptie, slechte werkomstandigheden, kinderarbeid, ontbossing en schaars-

te aan grondstoffen worden tegengegaan. Anderzijds willen we fairtrade handel, effi-

ciënt gebruik van materialen en recyclen juist stimuleren. 

Hoe

Al met al zal de stad door communicatie rondom duurzaamheid en circulariteit richt-

ing haar inwoners en bezoekers zorgen voor meer educatie op dit gebied. Zo zal de 

Groene Galerij (zie Global Balance) de route zijn waarlangs bezoekers en bewoners de 

duurzame stad kunnen ontdekken. In deze Galerij kan aandacht gegeven worden aan 

ontwikkelingen in de stad die anders weinig zichtbaar zouden zijn. 

Samen met ondernemers uit de stad wordt een circulair symposium georganiseerd, 

waarbij ontwikkelingen en ervaringen met betrekking tot circulaire economie worden 

gedeeld. Zo krijgen ondernemers de kans om hun ideeën en inzichten te delen en le-

ren bezoekers van de stad de groene kant van Amsterdam kennen. 

95 https://www.parool.nl/amsterdam/amsterdam-op-een-na-de-beste-stad-van-de-wereld-volgens-lezers-time-out-
~bec6b5bf/
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Ook zal voor de vele toeristen die Amsterdam kent een circulaire stadswandeling wor-

den georganiseerd in samenwerking met de VVV. Op deze manier komt circulariteit 

meer in de spotlight te staan en krijgen circulaire ondernemers uit de stad een extra 

plaats op het podium. 

Om ook de bewoners beter op de hoogte te stellen van de veranderingen in de stad, 

is het van belang dat de data rondom duurzaamheid en circulariteit die bekend is, ac-

tief wordt gedeeld. Denk bijvoorbeeld aan de hoeveelheid aan opgewekte stroom via 

zonnepanelen, veranderingen in energiegebruik, data over wateropvang en de groei 

aan vierkante meters aan groen in de stad.

2.14 Bezoekerseconomie; Beperk het Airbnb-effect

Waarom

Volt wil Airbnb-achtige platforms reguleren. Airbnb kan zorgen voor een sterke toe-

name in woningprijzen.96 Het is, vooral op de grachten, aantrekkelijk om een huis te 

kopen en het weer te verhuren via Airbnb. Hoewel deze opbrengsten zorgen voor een 

positieve economische impuls, zorgt dit er enerzijds voor dat de huisprijzen nóg min-

der bereikbaar zijn voor de gemiddelde Amsterdammer. Anderzijds kunnen bewoners 

in de buurt van de Airbnb-woningen overlast krijgen van de vakantiegangers.

Wat

Het huidige beleid voor particuliere vakantieverhuur is onlangs aangescherpt.97 Het 

maximaal aantal dagen is beperkt tot 30 dagen per jaar en je mag het huis in dat jaar 

maar aan vier personen verhuren. Hoewel dit een stap in de goede richting is, vinden 

wij dit niet genoeg. De huidige toeristenbelasting voor particuliere vakantieverhuur is 

10% van de omzet, zonder dat er een vast bedrag per nacht wordt betaald.

Hoe

Volt wil dat de toeristenbelasting voor particuliere vakantieverhuur, zoals Airbnb, ver-

hoogd wordt naar 25% van de omzet.98 Daarbij zal er een bijdrage van €20,- per nacht 

moeten komen. Op basis van wetenschappelijk advies verwachten we dat deze 

96 CNBC, Airbnb New York City spike https://www.cnbc.com/2018/01/31/airbnb-makes-new-york-rents-increase-
says-study.htm

97 Vakantieverhuur melden - Gemeente Amsterdam

98 Italië heeft al een dergelijke wet geïntroduceerd: 50/2017, 24.4.2017, available at:https://www.studiolegalemet-
ta.com/en/italian-airbnb-tax/
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prijzen99 zorgen voor een efficiëntere woningmarkt, terwijl je dan nog het voordeel 

hebt van de opbrengsten van Airbnb. Tegelijkertijd zullen de negatieve effecten van 

extreem toerisme hiermee worden beperkt.

Middelen

Voor het introduceren van deze nieuwe regeling zal er niet significant extra moeten 

worden geïnvesteerd. Het betreft namelijk slechts een verhoging van al bestaande 

belastingen. Daarentegen zal het wel meer gaan opleveren. Als er wordt uitgegaan 

van een gemiddelde nachtprijs van €150 en 66.000 bedden van vakantieverhuurweb-

sites100 101 kan dit naar schatting jaarlijks maximaal voor €85.000.000 extra opbrengs-

ten zorgen. De daadwerkelijke opbrengsten zullen door de invoering van het beleid 

echter wel fors lager zijn, omdat de hoeveelheid bedden afneemt.102 De opbrengsten 

kunnen weer gebruikt worden om te investeren in de stad.

2.15 Toekomstbestendige toerisme-alliantie

Waarom

Venetië, Praag, Barcelona, Parijs, Rome, Berlijn; de Europese Unie heeft vele prachtige 

historische steden. Amsterdam hoort uiteraard ook in dat rijtje, zeker als het gaat om 

toerisme.

Amsterdam heeft op veel vlakken baat bij al die bezoekers, maar er is veel te doen om 

de gevolgen van massatoerisme op de leefbaarheid van de Amsterdammers.103 104 De 

gemeenteraad heeft in juli 2021 een verordening aangenomen, genaamd Toerisme in 

balans,105 waarmee het aantal bezoekers per jaar wordt gereguleerd.

Amsterdam heeft binnen Nederland een unieke positie als het gaat om de hoeveel-

heid bezoekers, het type toerist en de balans die gevonden moet worden met de bur-

ger. In die zin staat Amsterdam er soms alleen voor.

99  Airbnb verhoogt de woningprijzen en huren in Los Angeles (esb.nu)

100 Graphique: Ce qu‘Airbnb vous fait économiser | Statista

101 Evenveel particuliere Airbnb-bedden als hotelbedden in Amsterdam‘ (businessinsider.nl)

102 Aanbod Airbnb gedecimeerd na invoeren registratieplicht - Gemeente.nu

103 https://geografie.nl/artikel/leefbaarheid-en-toerisme-in-amsterdam

104 https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/content/uploads/2016/12/Onderzoeksrapport-Drukte-en-Leefbaarheid-
in-de-stad_met-kaft_DEF.pdf

105 https://www.parool.nl/amsterdam/gemeenteraad-maximaal-20-miljoen-toeristen-per-jaar-in-ams-
terdam~b55b9732/
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Wat

Volt gelooft dat er winst te halen is in open dialoog tussen Europese Steden die te 

maken hebben met massatoerisme. Of het nu gaat om duurzaamheid, belasting, het 

tegengaan van toerisme-gerelateerde criminaliteit, gezamenlijk onderzoek of het uit-

wisselen van best practices. Amsterdam heeft baat bij een warm contact met zusters-

teden binnen Europa.

Daarnaast zou een pact tussen de steden de deur openen voor verdere samenwerk-

ing. Voorbeelden zijn het gezamenlijk organiseren van sport- of cultuur-evenementen, 

een snelle, betaalbare treinverbinding tussen de steden of gezamenlijke inkoop ron-

dom de energietransitie.

Hoe

Amsterdam neemt het initiatief voor een regelmatig overleg tussen de grote toeris-

tensteden binnen de EU om bovengenoemde thema‘s te bespreken en samen op te 

trekken in het streven naar evenwicht in stedelijk toerisme.

Middelen

De gemeente stelt een creatieve ambtenaar aan met gevoel voor diplomatie en ver-

binding, die een lijst opstelt met mogelijke steden die zo’n dialoog zien zitten. Zodra 

er meer dan twee andere steden toezeggen, organiseert Amsterdam de eerste bijeen-

komst als pilot. Als die pilot vruchtbaar blijkt, wordt een jaar later de volgende editie 

gepland. De gemeente zoekt dan actief naar onderwerpen die in zo’n samenwerking-

splatform kunnen worden uitgewerkt. Verder wordt er uiteraard gezocht naar uitbrei-

ding van de groep steden. 

Om de kosten beperkt en de emissie-footprint klein te houden, spreken de steden af 

slechts per trein te reizen naar de bijeenkomsten. 
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3.1 LHBTQI+

Waarom

Alle Amsterdammers verdienen dezelfde kansen, ongeacht herkomst, religie, leeftijd, 

beperking, seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Waar dat nog niet het geval is, 

moet de stad voor ze klaarstaan. Lhbti-personen in onze stad hebben te maken met 

ongelijke behandeling, geweld en met een gebrek aan maatschappelijke acceptatie. 

Landelijk geeft één op de vijf lhb’ers aan dat ze te maken hebben met negatieve reac-

ties en geweld.106 Onder transpersonen is dat aandeel nog hoger. Lhbti-personen zijn 

bovendien vaker werkloos of arbeidsongeschikt en hebben meer last van intimidatie 

op de werkvloer en burn-outs.107

De emancipatie van lhbti-personen heeft de afgelopen decennia een grote vlucht ge-

nomen. Maar vooral bepaalde groepen blijven achter op het gebied van acceptatie, 

zoals lhbti’s met een migratieachtergrond en transgender en intersekse-personen.108

Onder groepen met een migratieachtergrond is een groter taboe op seksuele en gen-

derdiversiteit. Lhbti’s uit deze groep hebben vaker te maken met huiselijk geweld, 

uithuiszetting en uithuwelijking.109

Transpersonen hebben momenteel geen gelijke kansen op de arbeidsmarkt en hun 

grondrechten worden geschonden omdat hen veel geweld wordt aangedaan. Ook 

worden zij regelmatig gediscrimineerd en wordt hen diensten geweigerd, zoals taxi-

chauffeurs die hen weigeren mee te nemen. Hier moet de gemeente op ingrijpen. In 

Amsterdam zijn er naar schatting 30.000 personen die zich niet identificeren met de 

sekse die hen bij geboorte is toegewezen. Gemiddeld hebben transgender personen 

meer last van psychische problemen. Zo deed 21 procent van de transgender perso-

nen een zelfmoordpoging.110

106 https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2021-03/Handreiking-LHBTI-Feiten-Cijfers-2021.pdf

107 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjqmIbftsfzAhXMCew-
KHaykBkIQFnoECA4QAQ&url=https%3A%2F%2Fassets.amsterdam.nl%2Fpublish%2Fpages%2F708380%2Fno-
ta_regenboogbeleid_2019-2022a.pdf&usg=AOvVaw2939dDk7wraAv2bZ9yfWSn

108 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjqmIbftsfzAhXMCew-
KHaykBkIQFnoECA4QAQ&url=https%3A%2F%2Fassets.amsterdam.nl%2Fpublish%2Fpages%2F708380%2Fno-
ta_regenboogbeleid_2019-2022a.pdf&usg=AOvVaw2939dDk7wraAv2bZ9yfWSn

109 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjqmIbftsfzAhXMCew-
KHaykBkIQFnoECA4QAQ&url=https%3A%2F%2Fassets.amsterdam.nl%2Fpublish%2Fpages%2F708380%2Fno-
ta_regenboogbeleid_2019-2022a.pdf&usg=AOvVaw2939dDk7wraAv2bZ9yfWSn

110 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjqmIbftsfzAhXMCew-
KHaykBkIQFnoECA4QAQ&url=https%3A%2F%2Fassets.amsterdam.nl%2Fpublish%2Fpages%2F708380%2Fno-
ta_regenboogbeleid_2019-2022a.pdf&usg=AOvVaw2939dDk7wraAv2bZ9yfWSn
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De acceptatie van homoseksualiteit ligt in Nederland zeer hoog vergeleken met 

andere landen. Toch vindt er veel geweld plaats tegen deze groep. Dit varieert van 

scheldpartijen, pesterijen, seksueel geweld, bedreigingen tot fysiek geweld. Omdat 

ongeveer 92% van de bevolking positief staat tegenover homoseksualiteit, moet het 

geweld van een kleine groep komen.111

Wat

Volt vindt het onverteerbaar dat Amsterdamse lhbti’s te maken hebben met discrimi-

natie, stigmatisering en geweld. Dit raakt verschillende onderdelen van hun leven. De 

gemeente moet op elk relevant beleidsterrein – veiligheid, onderwijs, zorg, jeugd, ge-

zondheid, sport, kunst en cultuur – zorgdragen voor gelijke kansen en gelijke rechten 

van lhbti-personen.

Hoe

Volt vindt inspraak van burgers op alle beleidsterreinen belangrijk, en zeker als het 

gaat over de inclusie van lhbti’s. Transpersonen, bijvoorbeeld, weten zelf het beste 

tegen welke problemen zij aanlopen en wat mogelijke oplosrichtingen zijn. Volt wil 

daarom reguliere inspraak organiseren in plaats van losse events en inspraak dicht 

bij de mensen: dus ook in Zuidoost, Nieuw-West en Noord, en niet alleen in de Rode 

Hoed. Verder moeten kleine, lokale lhbti-initiatieven ondersteund worden met micro-

financiering. 

De grondrechten van lhbti’s moeten gegarandeerd worden door de gemeente. Daa-

rom moet de gemeente garanderen dat intersekse baby’s en kinderen niet worden 

onderworpen aan niet-medische corrigerende operaties. Kinderen kunnen geen con-

sent geven voor zo’n ingreep dus is het een schending van hun mensenrechten. Dit 

vindt ook de Verenigde Naties. De Amsterdamse huisartsen, ziekenhuizen en klinie-

ken moeten interseksualiteit de-medicaliseren en de lichamelijke integriteit van inter-

sekse-personen respecteren. 

Volt wil dat de gemeente optreedt tegen discriminatie van transpersonen op de ar-

beidsmarkt en hen actief ondersteunt in het vinden van passend werk. Zeker in tijden 

van krapte op de arbeidsmarkt liggen er kansen om ervoor te zorgen dat transper-

sonen aan het werk kunnen. De gemeente kan job-coaching aanbieden en bedrijven 

aansporen om meer transpersonen in dienst te nemen. 

Volt wil een rolmodellenaanpak om de emancipatie van lhbti’ers met een migratieach-

tergrond te ondersteunen. Deze aanpak moet dicht bij de mensen staan, bijvoorbeeld 

in buurthuizen, moskeeën en culturele centra. 

111  https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2021-03/Handreiking-LHBTI-Feiten-Cijfers-2021.pdf
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Volt wil dat de gemeente in kaart brengt wie de veelplegers zijn op het gebied van 

anti-lhbti-geweld, en met een passende aanpak komt om de acceptatie binnen die 

groepen te vergroten, gebruikmakend van lokale spelers zoals communityleiders, re-

ligieuze leiders, wijkagenten en docenten. Roze in Blauw, het lhbti-netwerk binnen de 

politie, moet versterkt worden. 

3.2 Verkleinen van het verschil tussen wijken 

Waarom

De kloof tussen bewoners van achterstandswijken en de rest van de samenleving 

dreigt onoverbrugbaar te worden. Ook hier geldt dat Covid-19 de kloof alleen maar 

vergroot heeft. Dit probleem geldt niet alleen voor Amsterdam, bijna alle grote ste-

den in Nederland (en in Europa) hebben hier mee te kampen. Er is de afgelopen jaren 

al veel geprobeerd (prachtwijken, Vogelaarwijken) maar dit heeft helaas niet tot een 

definitieve route naar een oplossing geleid. Een langdurig project, op nationaal ni-

veau, ondersteund door de maatschappelijke partijen is daarom noodzakelijk om het 

ontstaan van een parallelle samenleving te voorkomen.

Wat

Volt ondersteunt daarom het recent aangekondigde Plan van aanpak “Dicht de 

kloof!”,112 waarbij zowel de (lokale) overheid als maatschappelijke organisaties een 

langdurige, integrale aanpak wordt nagestreefd op het gebied van gezondheid, leef-

baarheid, veiligheid, onderwijs en financiële stabiliteit. Deze integrale aanpak zorgt 

ervoor dat verschillende instanties samenkomen, om de problemen echt op te kunnen 

oplossen. Hierbij is het van belang om te leren van eerdere ervaringen, zowel van er-

varingen in Nederland, als het buitenland. Zo kan worden geleerd van het bottom-up 

perspectief met veel burgerparticipatie in Lissabon.113

Hoe

Naar voorbeeld van het initiatief dicht de kloof wil Volt extra investeringen, meer uit-

zonderingswetgeving en onorthodoxe maatregelen mogelijk maken in de strijd tegen 

de parallelle samenleving.114 Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid illustreert een 

112 https://www.sociaalwerknederland.nl/thema/jeugd-opgroeien/nieuws/10505-dicht-de-kloof-15-burgemeesters-
luiden-noodklok-achterstandswijken

113 https://urbact.eu/integrated-toolbox-deprived-neighbourhoods

114 https://www.ad.nl/binnenland/dicht-de-kloof~a560d9b1/
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succesvol voorbeeld waar actief ingezet is op school, werken en wonen. 115De volgen-

de beleidsplannen hebben succesvol bijgedragen aan het bestrijden van de parallelle 

samenleving in Rotterdam Zuid, en wil Volt ook in Amsterdam implementeren:

• Tien uur extra per week op basisscholen

• Mbo-studenten intensief begeleiden van een baan in kansrijke sectoren (zorg, 

techniek, bouw en food) om jeugdwerkloosheid te bestrijden. Door middel van een 

campagne kunnen mbo-studenten gestimuleerd worden om te kiezen voor een 

kansrijke sector met hoge baankans. De campagne ‘Op de bank of aan de bak?’ 

leidt tot een site waar jongeren verder begeleid kunnen worden in hun keuze. Door 

een digitaal begeleidingsplatform te kiezen straalt de campagne affiniteit uit met 

de doelgroep, en kunnen zoveel mogelijk mbo-studenten worden bereikt. 

3.3 Vertrouwensexperiment 

Waarom

In de gemeente Amsterdam zijn zo’n 38.950 bijstandsgerechtigden.116 We zien dat met 

betrekking tot bijstandsgerechtigden vaak uitgegaan wordt van een negatief mens-

beeld en dat er gehandeld wordt vanuit wantrouwen. In de huidige situatie moeten 

mensen met een bijstandsuitkering vaak vijftien keer per week solliciteren en worden 

ze gekort op hun uitkering als ze wat extra bijverdienen. Het schrijven van ‘nepsollici-

taties’ en het inleveren op de uitkering door werk zorgt ervoor dat mensen gedemoti-

veerd raken zich in te zetten voor het krijgen van werk of werk aan te nemen.

Daarnaast zien we dat het vaak voor mensen in de bijstand niet loont om met een 

parttime baan te starten. De afstand tot de arbeidsmarkt is vaak groot voor mensen 

in de bijstand en een parttime baan zou een nodige tussenstap kunnen zijn naar een 

fulltime functie. Doordat het niet loont parttime te werken, blijven veel mensen in 

een bijstandsuitkering zitten.

Wie ondervinden problemen?

Bijstandsgerechtigden: Zij blijven vaak in de bijstand zitten. Dit kan ervoor zorgen dat 

ze zich buitengesloten voelen van de maatschappij, wat weer voor psychologische 

klachten kan zorgen. Daarnaast voelen ze zich vaak niet gehoord wat een cynische 

houding ten opzichte van de maatschappij en de overheid kan veroorzaken.

De omgeving van de bijstandsgerechtigden: Zij zien vaak dat hun familielid, buurman 

of buurvrouw vast blijft zitten in een uitkering. 

115 https://www.amsterdam.nl/bestuur-en-organisatie/college/burgemeester/persberichten/dicht-kloof!/

116  CBS
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Beleidsuitvoerders: Dit zijn bijvoorbeeld de casemanagers en werkconsulenten bij so-

ciale (overheids)organisaties en bedrijven. Deze medewerkers kunnen vaak niet de 

begeleiding bieden die mensen nodig hebben om weer te participeren.

De gemeente: Zij betalen voor dit alles en willen de werkloosheid in de stad omlaag 

brengen.

Wat

Volt vindt dat dit anders moet. In het huidige beleid wordt er te veel uitgegaan van 

wantrouwen en wordt er te weinig gekeken naar wat mensen echt nodig hebben om 

te kunnen participeren in de maatschappij. Dit past niet bij de waarde van menselij-

kheid die Volt onderschrijft. Om mensen weer te motiveren om te gaan werken vin-

den we het belangrijk dat werken loont.

We vinden het belangrijk dat niemand in onze maatschappij achterblijft. Volt is daa-

rom ook voorstander van het steunen van mensen die het niet lukt om op onze ar-

beidsmarkt een plek te vinden.

Hoe

Het huidige beleid is te wantrouwend en te weinig ondersteunend. De gewenste si-

tuatie is dat bijstandsgerechtigden de begeleiding krijgen die ze nodig hebben om 

daadwerkelijk weer deel te nemen aan de maatschappij. Daarnaast zou het zo moeten 

zijn dat mensen in de bijstand geld bij kunnen verdienen om zo via een tussenstap van 

parttime werk door te groeien naar een fulltime baan. 

Volt wil graag dat we een experiment uitvoeren waarbij we kijken of we op een ande-

re manier met mensen met een bijstandsuitkering kunnen omgaan in de gemeente 

Amsterdam. In dit Vertrouwensexperiment wil Volt drie hoofdlijnen aanhouden naar 

aanleiding van het Vertrouwens-experiment in Wageningen.117

• Eigen regie: Niet de regels van de gemeente, maar de inwoner is in de lead. On-

dersteund door de gemeente nemen zij eigenaarschap over het traject en leren 

zij aan te geven wat ze nodig hebben aan ondersteuning, wat hen interesseert en 

motiveert. Er wordt geen nadruk meer gelegd op de sollicitatieplicht, maar wel op 

eigen initiatief.

• Intensivering van persoonlijke begeleiding: De cliënten krijgen persoonlijke bege-

leiding op maat waarbij de nadruk ligt op wat de cliënt zelf wil en nodig heeft. De 

nadruk ligt hierbij op vertrouwen en het stimuleren van kansen.

117  Muffels, Blom-Stam en van Wanrooij, 2020
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• Werken moet lonen: Deelnemers mogen 50 procent van hun verdiensten houden 

tot een maximum van 200 euro per maand (We willen dit niet te hoog maken om 

oneerlijke concurrentie met mensen die een voltijdbaan hebben op minimumloon-

niveau te voorkomen).

Centraal staat dus dat deelnemers vertrouwen krijgen en zelf de regie nemen. We 

willen dit experiment minstens 1 jaar laten lopen. 

3.4 Betere handvatten binnen de wijk of 
gemeente voor nieuwkomers

Waarom

Veel inwoners willen graag in contact komen met alle nieuwkomers in hun wijk. Dit 

blijkt echter niet altijd even makkelijk omdat men elkaar zelden tegenkomt. Ook nie-

uwkomers willen graag met veel mensen in hun nieuwe wijk in contact te komen en 

zich snel thuis voelen als deel van de gemeenschap. Volt ziet het als een taak van de 

gemeente handvatten te bieden om dergelijk contact te stimuleren. Door in te zetten 

op meer informeel contact met nieuwkomers binnen de wijk, wordt de saamhorigheid 

versterkt en kunnen wederzijdse vooroordelen ontkracht worden. Tevens heeft dit 

een groot positief effect op de taalontwikkeling, waardoor wederom sneller toegang 

tot de arbeidsmarkt mogelijk is. Ook gaat dit eenzaamheid tegen – een verborgen 

pandemie die de afgelopen maanden flink is toegenomen.

Wat

Volt wil dat er op wijkniveau een mentor- of maatjessysteem gestimuleerd wordt, 

waarbij nieuwkomers hulp krijgen van een ingezeten wijkbewoner. Daarnaast moet 

de gemeente (meer) informele bijeenkomsten organiseren in de wijk waar mensen 

elkaar tegenkomen in een ontspannen sfeer.

Evenementen zoals een ‘wereldkeukendag’, sportdagen, toneeldagen of muziekda-

gen kunnen ook vanuit de gemeente georganiseerd worden om het contact te verbe-

teren tussen de groepen binnen de wijk.

Hoe

De bijeenkomsten kunnen in het buurthuis of wijkcentrum plaatsvinden. Ze zijn bedo-

eld om contact tussen geïnteresseerden tot stand te brengen; hierna kunnen de inwo-

ners zelf het contact verder uitdiepen. Denk hierbij aan spelletjes- of breiavonden, het 

coördineren van culturele activiteiten (toneel, muziek, literatuur) of sport. Volt wil dat 

de gemeente deze dagen organiseert en actief wijkbewoners benadert om eraan deel 

te nemen (flyers in de brievenbus, via de gemeentewebsite, direct mail, enzovoort). 
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Daarbij moet zij duidelijk aangeven dat dit eenmalig is en deelnemers eventuele ver-

volgbijeenkomsten zelf moeten organiseren. Hiervoor kunnen zij uiteraard ook be-

staande kanalen (digitaal of anders) van het buurthuis of wijkcentrum gebruiken.

Op deze manier biedt de gemeente het platform om informeel contact te leggen en 

integratie van alle groepen in de wijk te bevorderen. Vanuit de gemeente kan dit ef-

fectief georganiseerd worden door een commissie die de avond of dag plant, uitvoert 

in wijk A en vervolgens met de feedback een poos later in wijk B opnieuw uitvoert. Op 

deze manier komen er uiteindelijk een aantal plannen van hoge kwaliteit tot stand.

Voor het maatjessysteem dient de gemeente bestaande initiatieven te bevorderen en 

waar nodig doelgericht in wijken te promoten. Stichtingen als Vluchtelingenwerk of 

het Oranjefonds hebben hier ruimschoots ervaring mee, ook in de gemeente Amster-

dam. Ook een digitaal platform zou hiervoor in overweging kunnen worden genomen.

3.5 Bestrijden Menstruatie Armoede

Waarom

Uit onderzoek118 blijkt dat één op de negen vrouwen niet genoeg financiële middelen 

heeft om menstruatieproducten te kopen. Menstruatie armoede beperkt zich niet tot 

mensen die onder de armoedegrens leven. Onder studenten heerst het probleem ook 

(Womeninc 2021). Naar menstruatie armoede heerst er een groot taboe op menstrua-

tie, hierdoor durven vrouwen niet openbaar over menstruatie te praten of er voor uit 

te komen dat ze te weinig geld hebben om deze producten te kopen. Daarnaast ligt er 

ook een taboe op armoede, daardoor kan er gesproken worden van een dubbel taboe 

op menstruatie armoede. Volgens het Dagblad van het Noorden blijven als gevolg van 

menstruatie armoede mensen thuis van werk en school doordat ze niet genoeg goede 

producten (sommige mensen gebruiken kranten en wc papier) hebben om het bloed 

op te vangen en bang zijn voor vernedering.119

Wat

In navolging van Schotland moet er gratis maandverband, tampons en duurzame 

menstruatiecups komen voor de mensen die deze producten nodig hebben, maar er 

niet de financiële middelen voor hebben. 

118 https://www.planinternational.nl/uploaded/2019/11/Plan-International-Bloedserieus-onderzoek-over-menstrua-
tie-armoede-en-schaamte.pdf?x36072

119 https://dvhn.nl/groningen/Twee-meiden-in-de-strijd-tegen-menstruatie-armoede-Kranten-of-wc-papier-gebrui-
ken-als-maandverband.-Absurd-dat-dat-nog-gebeurt-26858925.html
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Meer en beter onderwijs over menstruatie voor leerlingen op de basisschool en mid-

delbare school (van allebei de genders) om de taboe die op menstruatie rust te ver-

breken.

Hoe

Gratis niet-gebleekte menstruatie producten in verschillende maten. Mensen van mid-

delbare leeftijden gebruiken andere maten tampons of pads dan pubers. Daarnaast 

bloeden sommige mensen meer dan anderen. Geen ongesteldheid is hetzelfde. Deze 

producten moeten verkrijgbaar zijn in toiletten van openbare ruimtes, zoals biblio-

theken, ziekenhuizen, scholen, universiteiten en daklozenopvang. Daarnaast moeten 

mensen ook bij apotheken (en drogisten) gratis menstruatieproducten kunnen halen. 

Daarnaast is onderwijs over menstruatie nodig bij jongeren (beide genders) voor het 

normaliseren van menstruatie en het verbreken van de taboe die erop rust. 

3.6 Toegankelijkheid minder validen

Waarom

Veel winkels en horecagelegenheden in Amsterdam zijn slecht toegankelijk voor ruim 

14% van de Amsterdammers. Mensen met bijvoorbeeld een rollator, scootmobiel, kin-

derwagen of in een rolstoel kunnen zich soms moeilijk manoeuvreren in de winkel 

of komen lastig binnen. Zij voelen zich zo niet altijd welkom. In totaal gaat het om 

119.000 mensen.120

Het streven naar sociale gelijkheid begint bij het verlenen van toegang aan iedereen 

tot de faciliteiten van de stad. 

De gemeente adviseert de detailhandel over de toegankelijkheid van hun zaak en wat 

zij kunnen doen om de toegankelijkheid te vergroten. Rechtspersonen zoals vereni-

gingen, stichtingen en bedrijven kunnen een subsidie van maximaal € 25.000 per jaar 

aanvragen voor het vergroten van sociale en fysieke toegankelijkheid.121

In het VN-verdrag voor mensen met een beperking staat dat de belemmeringen die 

mensen met beperkingen in de samenleving tegenkomen, moeten worden opgehe-

ven, zodat iedereen gelijkwaardig mee kan doen. Het VN-verdrag is in Nederland op-

genomen in de wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. 

Dit betekent het volgende:

120 https://www.amsterdam.nl/ondernemen/detailhandel/winkel-toegankelijk/

121 https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7B8f80565b-ef75-4838-8567-
e498748f3041%7D#case_%7B70FCF0A4-7F9D-4812-89A2-49B6BC88F48B%7D
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• Alle ondernemers moeten geleidelijk de ‘algemene toegankelijkheid’ van hun be-

drijf voor gehandicapten vergroten, tenzij dat voor de ondernemer een onevenre-

dige belasting vormt. Is een bepaalde aanpassing te duur voor een horecaonderne-

mer dan hoeft hij die niet uit te voeren.

• Mensen kunnen vragen om een aanpassing voor hun specifieke situatie. De horeca-

ondernemer is verplicht te onderzoeken hoe hij de gevraagde aanpassing mogelijk 

kan maken en die ook daadwerkelijk uit te voeren, behalve als die ‘onevenredig of 

disproportioneel’ is.

Wat

Nu staat in de wet dat bijvoorbeeld horecaondernemers de toegankelijkheid niet hoe-

ven aan te passen als dit een onevenredige belasting vormt. Volt en gemeente Ams-

terdam zijn zich ervan bewust dat de stad niet binnen een jaar om te toveren is opdat 

de stad voor iedereen altijd en overal toegankelijk is. Wel zal bekeken moeten worden 

wat een redelijk termijn is om toch ondanks de behoorlijke belasting van de onderne-

mer deze aanpassing te doen. Bijvoorbeeld over een termijn van 10 of 15 jaar.

Hoe

Volt will Amsterdam toegankelijker maken voor minder validen. Breda and Warschau 

zijn beide steden die voorlopen op het gebied van toegankelijkheid. Daarom, maakt 

Volt zich er hard voor dat de gemeente Amsterdam in gesprek gaat met deze steden 

om advies te winnen over welke succesvolle strategieën in Amsterdam kunnen wor-

den toegepast.

3.7 Geen ingezetenencriterium voor coffeeshops

Waarom

Het huidige drugsbeleid is dringend aan herziening toe, te beginnen met cannabis. 

Amsterdam heeft jarenlang een pioniersrol vervuld in de wereld, maar dreigt met het 

Ingezetenencriterium122 haar progressieve voorsprong kwijt te raken door achter-

haald, repressief beleid.

Een verbod op verkoop aan toeristen zal voorspelbaar worden gevolgd door een 

stijging in marktwaarde die zorgt voor een toename in criminaliteit, waarop de poli-

tiek schermt met Law & Order, er meer repressie volgt, gevolgd door een stijging in 

marktwaarde, enzovoorts.

122 https://www.platformcannabis.nl/redactionele-artikelen/ingezetenencriterium-uitgelegd.html
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Keer123 op keer,124 op keer125 is aangetoond dat de War on Drugs niet te winnen is, 

en het criminaliseren van genotsmiddelen en consumenten niet effectief is. Dergelij-

ke keuzes versterken criminele organisaties, belasten opsporing, handhaving en het 

justitiële en penitentiaire systeem, zonder enig positief effect te hebben op volks-

gezondheid of verslaving.126 Onze maatschappij is op vrijwel ieder vlak beter af met 

legalisatie van cannabis.

Het ingezetenencriterium zou tevens een enorme prikkel vormen voor ondernemen-

de jongeren uit kwetsbare buurten. Zij zouden immers volledig legaal om de hoek 

cannabisproducten kunnen aanschaffen om die (illegaal) met winst te verkopen aan 

toeristen in het centrum. De suggestie dat er genoeg handhavingscapaciteit is om een 

dergelijke situatie aan te kunnen, is niet realistisch. Daarnaast zouden de ontwrich-

tende gevolgen van die repressie voelbaar zijn in stadsdelen die stabiliteit het hardst 

nodig hebben.127

Wat

De aanpak van misbruik van genotsmiddelen ziet Volt als een zaak van (geestelijke) 

gezondheids-en verslavingszorg. Goede voorlichting, preventie en bekwaam toezicht 

op de markt is cruciaal, net als een werkbaar juridisch en inhoudelijk kader om ade-

quaat in te kunnen spelen op snel wijzigende marktcondities.

Na de legalisatie in Canada en een groeiend aantal Amerikaanse staten heeft de can-

nabis-industrie in die landen een vlucht genomen. We willen dat Amsterdam de crea-

tieve, levendige cannabis-branche in haar stad definitief omarmt en de ruimte geeft 

om op een eerlijke manier toe te werken naar een innovatieve markt waar de nadruk 

ligt op kwaliteit producten.

Hoe – Legalisatie

Volt wil dat het i-criterium in de prullenbak verdwijnt en dat Amsterdam de intentie 

uitspreekt om zich binnen 3 jaar definitief te binden aan een legalisatie van cannabis-

teelt, -handel en -consumptie. We kunnen wachten tot de hele wereld ons het groene 

licht geeft of proactief de impasse doorbreken en beginnen aan de fundamenten van 

een gezonde markt en het terugdringen van bestaande stigma‘s.

123 https://www.unodc.org/documents/ungass2016/Contributions/Civil/ICPC/Rapport_FINAL_ENG_2015.pdf

124 https://ycsg.yale.edu/sites/default/files/files/toward_paradigm_shift.pdf

125 https://library.fes.de/pdf-files/bueros/la-seguridad/10246.pdf

126 https://www.ftm.nl/artikelen/zoeken-met-een-lampje-naar-bronnen-en-feiten-in-ondermijningsrapport

127 https://transformdrugs.org/blog/drug-policy-in-sweden-a-repressive-approach-that-increases-harm



56

GELIJKE KANSEN VOOR IEDEREEN

Beleidsprogramma Amsterdam 2022

Verder moet wat ons betreft de nadruk komen te liggen op kwaliteit en transparan-

tie. Na de legalisatie in Noord-Amerika was er een explosie aan innovatie op het ge-

bied van teelt en verwerking, waar andere branches de vruchten van plukken. Door 

de gedoogconstructie stond Nederland bekend om relatief sterke cannabis van hoge 

kwaliteit, maar inmiddels importeren Amsterdamse coffeeshophouders cannabis uit 

Californië.

Hoe – Standaardisatie

Volt wil dat er genoeg ruimte ontstaat voor onderzoek en innovatie op de Nederland-

se cannabismarkt, zonder daarbij af te doen aan de veiligheid van de producten die 

de consumenten kopen. Zeker in het geval van medicinale cannabis moeten strenge 

regels uitgebreid worden zodat patiënten precies weten wat ze tot zich nemen, maar 

ook de recreatieve consument is gebaat bij inzicht in de samenstelling van cannabinoï-

den in de producten.

We pleiten daarom voor ontwikkeling van een Europese standaard voor het testen 

en duiden van cannabisproducten, zoals bijvoorbeeld voor voeding het geval is. Deze 

standaard moet in samenspraak met de medische cannabis-industrie, huidige telers, 

verkopers en consumentenorganisaties worden opgesteld. Deze standaard moet ook 

gelden als voorwaarde voor een teelt- en verkooplicentie.

Hoe – Markt

In Canada en de VS ontstond er een zogenaamde race to the bottom doordat gro-

te hoeveelheden durfkapitaal de markt overspoelden en kleinere, kwalitatief hoogs-

taande ambachtelijke telers uit de markt werden gedrukt.

Cannabis Cowboys dachten door een focus op kwantiteit snel te kunnen cashen ten 

koste van de kwaliteit, waardoor consumenten snel terugvielen op de craft growers 

die hun producten inmiddels weer via het grijze circuit moesten aanbieden. Verder 

stapelden zich tonnen aan beperkt houdbare, goedkope cannabis zich op, waar omlig-

gende gebieden vervolgens weer last van hadden. 

Wij vinden dat Nederland deze ontwikkeling voor moeten blijven, en een gelijk speel-

veld moet creëren voor alle soorten telers, mits die zich houden aan standaarden voor 

veiligheid en transparantie. We willen dat er een minimumprijs komt, die telers be-

schermt tegen perverse prikkels en monopoliserend grootkapitaal. Verder vinden we 

dat accijnzen die worden geheven voor een groot deel128 moeten worden besteed aan 

verbetering van preventie, verslavingszorg, GGZ en jeugdzorg.

128 Uiteindelijk komen tot een percentage, maar dat zou nu arbitrair gekozen zijn
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Om de voorsprong die Nederland in Europa nog heeft op dat vlak te behouden, is 

het van essentieel belang om nu te handelen en te zorgen dat over 10 jaar, als grote 

delen van de EU cannabisproducten hebben gelegaliseerd, Nederland te boek staat 

als de beste cannabisproducent van Europa, met Amsterdam als historische, culturele 

hoofdstad van de Europese cannabiscultuur.

INTEGRATIE / MIGRATIE

3.8 Tegengaan van etnisch profileren 
middels een digitaal stopformulier

In Amsterdam is al lang een meerderheid in de raad voor een pilot met een digitaal 

stopformulier om etnisch profileren tegen te gaan. Een digitaal stopformulier is een 

kort formulier waarin wordt vastgelegd wie waarom staande wordt gehouden. In dit 

formulier wordt ook de etniciteit van de staande gehouden opgeschreven. Ondanks 

de meerderheid in de raad voor dit initiatief is dit niet van de grond gekomen omdat 

de politie geen heil ziet in de pilot en daarom niet mee wil werken. Volt vindt dit geen 

goede reden en vindt dat de pilot er alsnog moet komen en dat er gehoor moet wor-

den gegeven aan de meerderheid in de raad die dit voorstelt.

Waarom

Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond worden, ook in Amster-

dam, vaker onderworpen aan politiecontroles dan andere Nederlanders. Deze vorm 

van etnisch profileren gebeurt zonder objectieve reden en is een zichtbaar probleem 

van discriminatie vanuit onze overheid. Ook in Amsterdam wordt er preventief gefou-

illeerd waarbij etnische minderheden vaker onderworpen worden aan een willekeuri-

ge controle.

Wat

Invoering van een digitaal stopformulier om dit tegen te gaan. 

Hoe

Wanneer het fouilleren niet tot een zaak leidt, wordt het fouilleren niet geregistreerd. 

Het stopformulier moet ertoe leiden dat politieagenten beter gaan nadenken wie zij 

staande houden en waarom. Tevens is het mogelijk om statistieken te vergelijken zo
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dat er inzicht in de mate van etnisch profileren in verschillende gebieden of per agent 

aan het licht kunnen komen. Op deze manier kan het probleem gerichter aangepakt 

worden. 

Best practice: Spanje en Engeland
Dit gebeurt al in Spanje en Engeland, waar een soortgelijk stopformulier deel is van een 
maatregelenpakket om etnisch profileren tegen te gaan en het vertrouwen in de politie 
onder minderheidsgroepen te vergroten.129

Middelen

Volt steunt de start van de pilot met een digitaal stopformulier zoals de meerderheid 

in de raad voor ogen heeft, in samenwerking met de politie. 

SOCIALE ZEKERHEID EN BESTAANSZEKERHEID

3.9 Begeleiding schuldhulpverlening en armoedebestrijding

Waarom

Als het gaat om begeleiding bij schuldhulpverlening richt de gemeente Amsterdam 

zich vooral het sneller in beeld krijgen van Amsterdammers met geldproblemen en 

hen tegelijkertijd meer perspectief te bieden op een schuldenvrije toekomst. Dit zijn 

echter ook de grootste uitdagingen. 

Het jaarverslag schuldhulpverlening 2020 gemeente Amsterdam rapporteert hierover 

het volgende:130

• Het aantal mensen met participatiewet-uitkering en schulden blijft op jaarbasis da-

len. Dit geldt ook voor het aantal beslagleggingen. In de laatste maanden van 2020 

is op beide onderdelen wel een stijging waarneembaar

• Steeds meer Amsterdammers met betalingsproblemen zijn eerder in beeld door de 

aanpak Vroegsignalering

• Schuldenproblematiek neemt toe aan de randen van de stad, vooral in Nieuw-West

• Meer dan de helft van het inkomen van minima gaat gemiddeld op aan vaste lasten.

129 https://www.regioburgemeesters.nl/publish/pages/622/tk_bijlage_het_stopformulier.pdf

130 https://openresearch.amsterdam/nl/page/69448/jaarverslag-schuldhulpverlening-2020
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• Het aantal mensen dat in Amsterdam gebruikmaakt van de Voedselbank steeg van 

3.179 personen in maart 2020 naar 4.732 personen eind 2020

• Het aantal jongeren in de WW (18 t/m 26 jaar) steeg van 3.230 in maart 2020 naar 

4.280 eind 2020.

• Het aantal jongeren in de bijstand steeg van 2.500 in maart 2020 naar 3.170 eind 

2020

Volgens het UWV131 is de kans op schulden groter bij mensen met een niet-westerse 

migratieachtergrond en is het percentage uitkeringsgerechtigden met één of meer-

dere betalingsachterstanden 7% bij inwoners met een Nederlandse achtergrond, 13% 

bij mensen met een westerse migratieachtergronden zelf 28% bij mensen met een 

niet-westerse migratieachtergrond.

Wat

Schulden oplossen (is verplicht en vastgelegd in de Wet gemeentelijke schuldhulpver-

lening (Wgs)); de gemeente is hiervoor verantwoordelijk, het uitgangspunt is dat er 

voor elke schuld een oplossing is. Het traject bestaat uit vier fases: intake, stabilisatie, 

schuldregeling en nazorg.

De gemeente Amsterdam richt op de schuldhulpverlening met het uitgangspunt: 

Schulden voorkomen en klein houden. Hiervoor zijn er onder andere financiële spree-

kuren, campagnes en vroegsignalering.

Bijzondere doelgroepen zoals ex-gedetineerden en mensen met een verslaving krij-

gen op dit moment extra aandacht. Uit onderzoek van het UWV blijkt dat mensen met 

een niet-westerse migratieachtergrond grotere kansen hebben op schulden. En het 

jaarverslag schuldhulpverlening geeft aan dat dat de problematiek toeneemt aan de 

randen van de stad, waar veel mensen met een (niet-)westerse migratieachtergrond 

wonen. Daarom willen wij deze gebieden aanwijzen als bijzondere doelgroep en daar 

in de komende jaren de focus opleggen door:

• (Preventieve) dienstverlening aan risico-doelgroepen

• Specifiekere dienstverlening aan mensen met een (niet-)westerse migratieachter-

grond (betere en intensievere begeleiding) 

• Pilot starten met anoniem solliciteren

131 https://www.uwv.nl/overuwv/Images/UWV_Schulden_Kwantitatief%20eindrapport.pdf
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Hoe

Preventieve dienstverlening aan risico doelgroepen

In 2020 gaf de gemeente Amsterdam budgetlessen op 28 VO-scholen aan bijna 3.000 

scholieren. Uit het jaarverslag schuldhulpverlening en het rapport van het UWV blijkt 

dat laaggeschoolde en mensen met een (niet-)westerse migratieachtergrond een gro-

tere kans hebben om schulden te krijgen. 

Volt vindt dat deze budgetlessen beschikbaar moeten zijn voor alle VO-scholen. 

3.10 Gezond leven en ziekte preventie

Waarom

Preventie van ziekte door middel van het stimuleren van gezond leven lijkt in het tij-

dperk na corona belangrijker dan ooit. Hierbij is van belang dat dit voor iedereen die 

dit wil bereikbaar is, ongeacht de dikte van je portemonnee, je afkomst of je plaats in 

de stad. Toegang tot sport en betaalbaar gezond eten is hierbij essentieel. 

Wat

Volt steunt een extra belasting op suiker – zoals al door Amsterdam gewenst is – en 

steunt ook de beperking van reclame-uitingen van ongezond voedsel. Er dient daar-

naast goede voorlichting te komen voor jongeren, zodat ze zich bewust zijn van de 

mogelijkheden en keuzes. Amsterdam dient haar rol maximaal te pakken om gezond 

leven voor iedereen die dat wil te stimuleren.

Hoe

Amsterdam heeft recent reclame voor vlees verboden op billboards in de metro. Dit is 

een goed begin en dient te worden voortgezet door het op gemeenteterrein verbie-

den van advertenties voor milieu en ethisch belastende zaken. Volt vindt daarnaast 

dat:

• Naast de goede voorlichting voor jongeren, ook aanvullende eisen gesteld moeten 

worden bij het verstrekken van subsidies aan scholen, organisaties, sportclubs of 

ziekenhuizen waar gezond eten en drinken de hoofdrol speelt. 

• Volt wil een pilot starten met het aanbieden van gratis gezonde lunch maaltijden 

op alle scholen (zie 3.10).
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3.11 Gratis gezonde lunch op alle scholen

Waarom

Basisscholen zijn de plek waar gezonde leefstijlen kunnen worden aangeleerd vanaf 

een jonge leeftijd. Door gezonde leefstijlen onderdeel te maken van het onderwijss-

ysteem zijn gezondheidsproblemen in de toekomst te voorkomen. Een investering nu 

levert uiteindelijk een gezonde bevolkingsgroep op die minder vaak gebruik hoeft te 

maken van het zorgsysteem in Nederland. Corona heeft al laten zien hoe kwetsbaar 

dit systeem is.

Overgewicht en obesitas zijn een probleem onder de Nederlandse jeugd. Onderzoe-

ken tonen echter aan dat wanneer leerlingen een gezonde lunch aangeboden krijgen 

op school, in combinatie met 30 minuten extra bewegen, hun gewicht zal dalen.132 

Alleen aandacht voor bewegen is niet voldoende. Het onderzoek laat zien dat het ge-

wicht dan gelijk blijft van de leerlingen. Nederland is één van de weinige landen in 

de Europese Unie waar leerlingen (nog) geen gezonde lunch aangeboden krijgen op 

school. 

Deze aangeboden lunches zorgen er ook voor dat gezondheidsverschillen tussen 

hoog- en laagopgeleiden minder worden. Een gezonde maaltijd is helaas geen van-

zelfsprekendheid voor alle leerlingen van een basisschool. Dit is van invloed op het 

welbevinden en leervermogen van de leerlingen.

Door leerlingen samen de lunch te laten nuttigen, bleek ook dat het pestgedrag af-

nam. Ook waren er minder conflicten. 

Wat

Elke leerling van de basisschool krijgt een gezonde vegetarische lunch. Een vegetari-

sche lunch zorgt ervoor dat de etnische eet-achtergrond geen rol speelt. Ook zal het, 

algemeen, geen probleem opleveren voor leerlingen met een voedselallergie. Daar-

naast is de belasting voor het milieu lager.

Plaatsing van meer waterpunten op school door middel van waterkasten. Door een 

betere toegang te krijgen tot water zal de leerling water drinken normaler gaan vin-

den dan het drinken van frisdrank of andere zoete, suikerhoudende, dranken.

132 (Universiteit Amsterdam o.l.v. Prof. P. Seidell, 2012 & Universiteit Maastricht o.l.v. Prof. O. van Schaijck, 2016-
2020).
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Hoe

Gemeenten zijn, samen met andere overheden zoals provincies en de GGD, verant-

woordelijk om zich in te zetten voor gezondheidspreventie. Zo ook de gemeente Ams-

terdam. Samen met voedingsdeskundigen, ouders en scholen zal moeten worden sa-

mengewerkt om de gezonde basisschool het nieuwe normaal te laten worden.

In het nieuwe normaal krijgt iedere basisschoolleerling een vegetarische schoolmaal-

tijd, aangevuld met beweging en voedingsinformatie. 

Net als in het onderzoek van de Universiteit van Maastricht, wordt gebruikgemaakt 

van een cateraar. Deze zal voor een groot deel gefinancierd worden door de gemeen-

te. Dit lijkt kostbaar maar op langer termijn zal minder geld nodig zijn voor zorg in 

de gemeente. Uit het Maastrichtse onderzoek en verschillende Scandinavische on-

derzoeken komt ook naar voren dat kinderen hun ouders aansteken om vervolgens 

gezond te leven. Tevens wordt een bijdrage gevraagd aan ouders die dat kunnen be-

talen. Waar ouders dit niet kunnen betalen, zorgt de gemeente voor de financiering.

Vanuit de gemeente wordt er een projectleider aangesteld die de samenwerking tus-

sen de scholen en de cateraar begeleidt, om zodoende te voorkomen dat dit tot extra 

werkdruk leidt bij de docenten. 

De leerlingen eten als klas samen. De docent hoeft hierbij niet aanwezig te zijn. Er 

kan gewerkt worden met externe overblijfhulpen. Wel dienen zij een bewijs van goed 

gedrag te hebben. Indien mogelijk zijn (groot)ouders hartelijk welkom om mee te hel-

pen. De stroomlijning hiervan loopt ook via de projectleider.

Middelen

Netto maatschappelijke kosten zijn € 1 per kind per dag. 133

133 https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/nieuws/onderzoek-naar-landelijke-uitrol-gezonde-basisschool-van-de-toe-
komst
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3.12 Sport als maatschappelijke must

Waarom

‘Sport verbroedert’ is een veelgehoorde kreet. De relevantie van sport voor de sa-

menleving is groot. Sport zorgt voor een goede gezondheid, sociale contacten en ken-

nisontwikkeling. Daarnaast is sport voor de meeste mensen ook gewoon leuk.

Maar voor niet iedereen is sport toegankelijk. Niet iedereen ervaart de voordelen van 

sport. Ook in een stad als Amsterdam, waar veel mogelijkheden zijn, heeft sport nog 

niet de positie in de samenleving die het verdient. Sportverenigingen en -organisaties 

zijn daarbij een belangrijke factor.

Sporten zorgt voor beweging. En bewegen is belangrijk, voor jong en oud. Het helpt 

tegen eenzaamheid, zorgt voor sociale contacten en zorgt ervoor dat verschillende 

culturen meer met elkaar mixen. Sport bevordert inclusiviteit en zorgt bijvoorbeeld 

voor contact tussen kinderen van verschillende postcodegebieden.

Wat

Volt Amsterdam wil ervoor zorgen dat sport en bewegen meer als een verbindende 

schakel wordt ingezet in de stad. Ten eerste omdat bewegen essentieel is voor de 

gezondheid. Ten tweede zorgt het voor meer sociale cohesie. Sport moet ingezet wor-

den om de kansenongelijkheid die er in Amsterdam is te verminderen. Het is daarom 

nodig dat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk is. 

Door sportieve activiteiten in samenspraak te organiseren met scholen en andere 

maatschappelijke organisaties wordt de toegang tot sport toegankelijker voor men-

sen die er niet direct mee in aanraking komen. 

Hoe

Volt wil dat sport toegankelijker wordt voor iedereen door:

• Sportverenigingen en -organisaties meer te koppelen aan scholen, zodat school-

sport niet alleen kan worden uitgeoefend op eigen locatie, maar ook dat andere 

sportlocaties kunnen worden ingezet. Hiermee kan ook een kruisbestuiving op-

treden als mensen ‘hun’ sport ineens vinden. Sportclubs moeten daarbij ook goed 

toegankelijk zijn voor begeleiding en steunende ouders. De gemeente gaat daarom 

vier keer per jaar een sportdag faciliteren en financieren waarbij sportverenigingen 

hun deuren openen voor scholen. 
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• Sportverenigingen en -organisaties meer dan nu koppelen aan maatschappelijke 

organisaties. Ook maatschappelijke organisaties kunnen daarom meedoen met bo-

vengenoemde sportdagen. 

• Een sportief ingerichte openbare ruimte opnemen in de vereisten bij alle groot ru-

imtelijke projecten. Hierbij kan gedacht worden aan een wandel- en hardloop rou-

te, maar ook buiten fitnessmogelijkheden voor jong en oud. 

• Zien sporten doet sporten, niet alleen Ajax maar ook internationale toernooien 

moeten de sportparticipatie vergroten. Volt wil daarom inzetten op het binnenha-

len van grote sportevenementen in onze stad. Bij alle grote events moet aandacht 

komen voor een brede sportparticipatie en de lokale werkgelegenheid voor jonge-

ren rondom de evenementen. 

ONDERWIJS 

3.13 Maximumbedrag ouderbijdrage basisscholen 

Waarom

Amsterdam kent een sterk sociaal-economisch gesegregeerd basisonderwijs. Deze 

segregatie wordt onder andere zichtbaar in de verschillende ouderbijdragen die ams-

terdamse basisscholen vragen. In Amsterdam zijn er vijftien basisscholen die een ou-

derbijdrage van tussen de € 112 en € 225 per jaar vragen.134 Deze relatief hoge bijdra-

gen kunnen ouders met een zwakkere financiële positie ervan weerhouden hun kind 

in te schrijven op een school die ze in eerste instantie wel degelijk aantrekkelijk leek. 

Er zijn regelingen voor ouders die de ‘vrijwillige’ ouderbijdrage niet kunnen betalen, 

maar dit kan als vernederend worden ervaren en schrikt bovendien aan de voorkant 

dus al af om het kind op een dergelijke school in te schrijven. 

Volt staat voor gelijk kwalitatief onderwijs voor iedereen: ieder kind moet toegang 

tot goed onderwijs krijgen. Hoge ouderbijdragen staan deze gelijkwaardigheid in de 

weg. 

134 https://www.parool.nl/amsterdam/7-scholen-verliezen-subsidie-door-te-hoge-ouderbijdrage~bcc7b18b/
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Wat

Door de maximale ouderbijdrage om in aanmerking te komen voor gemeentelijke sub-

sidie te verlagen van de huidige € 225 naar € 100, worden basisscholen gestimuleerd 

de ouderbijdrage te verlagen. Op deze manier zullen financiële overwegingen in min-

dere mate doorslaggevend zijn voor de schoolkeuze van ouders uit alle lagen van de 

samenleving. Zo komen leerlingen van verschillende achtergronden vaker bij elkaar in 

de klas, met als gevolg een afname in sociaaleconomische segregatie in het basison-

derwijs. 

Hoe

Door geen subsidies meer te verstrekken aan scholen die meer dan € 100 ouderbij-

drage vragen, hoopt Volt (een relatief klein aantal) basisscholen te stimuleren hun 

ouderbijdragen te verlagen. Het stellen van eisen aan subsidieverstrekkingen vanuit 

de gemeente is een effectief middel gebleken om basisscholen aan de politieke agen-

da van de gemeente te laten meewerken: in 2020 verlaagden zeven schoolbesturen 

hun ouderbijdragen op verzoek van onderwijswethouder Moorman, nadat zij het ma-

ximum om voor subsidie in aanmerking te komen stelde op € 225. Volt is echter van 

mening dat een bedrag van € 225 alsnog te veel sociaaleconomische segregatie tot 

gevolg heeft. Daarom willen we een maximumbedrag van € 100. 
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4.1 Een toegankelijke voorschool voor ieder kind

Waarom

Cijfers over deelname aan voorschool in Amsterdam zijn verontrustend, vinden ge-

meente, welzijnsorganisaties en scholen. Sinds januari 2018 (na het invoeren van land-

elijke regels) is het peuteronderwijs in Amsterdam niet meer gratis. In buurten waar 

de voorschool het hardste nodig is, halen sindsdien ouders massaal hun peuters van 

de voorschool.135

Dit probleem speelt sinds 2018, na een landelijke wetswijziging dat peuteronderwijs 

niet meer gratis mag zijn. Het doel van deze wetswijziging was juist het tegengaan van 

segregatie omdat er geen verschil in bijdrage meer zou zijn aan de voorscholen. Maar 

als de uitwerking betekent dat de doelgroep van de voorschool wordt gemist omdat 

ouders het niet meer kunnen betalen, zijn de gevolgen veel groter.136

Best practice: Finland
Onderzoek naar gratis voorschools onderwijs in diverse landen laat zien dat de deelna-
me daar significant hoger is. In Finland bijvoorbeeld is deelname van kinderen tussen 
de 3 en 6 jaar aan een vorm van voorschools onderwijs maar liefst 97%. In Finland is 
voorschools onderwijs voor gezinnen met een laag inkomen gratis.137

Uit meerdere bronnen blijkt dat er na het invoeren van de nieuwe regels minder kin-

deren met een voorschoolindicatie gebruik hebben gemaakt van de nieuwe regels. 

Dit blijkt uit een vergelijkingsonderzoek uitgevoerd door de gemeente tussen 2017 

en 2018138. Dit beeld wordt herkend door basisschooldirecteuren die zijn geïnterviewd 

door het Parool.139 Zij bevestigen de terugloop sinds het wijzigen van de regels. Ook is 

er direct gesproken met ouders.140

135 https://www.parool.nl/nieuws/ouders-halen-massaal-peuters-van-voorschool-vanwege-kosten~b6c56000/

136 https://www.parool.nl/nieuws/de-weg-naar-gemengde-scholen-is-moeizaam-wie-afwijkt-valt-erbuiten-
~b90acb51/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

137 https://www.insider.com/places-with-free-pre-k-preschool-2019-8#finlands-system-is-somewhat-similar-to-swe-
dens-10

138 https://data.amsterdam.nl/artikelen/artikel/deelname-voorschool-gedaald-onder-kinderen-met-risico-op-taalach-
terstand/01d2c2ce-86af-40fd-99fc-d806912a63f5/

139 https://www.parool.nl/nieuws/ouders-halen-massaal-peuters-van-voorschool-vanwege-kosten~b6c56000/

140 https://www.onderwijsconsument.nl/ouders-aan-het-woord-over-beleidswijziging-voorschool/
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Wat is de voorschool en hoe werkt het? 

De voorschool is opvang voor kinderen tussen 2 en 4 jaar waar ze spelend leren. De 

voorschool bereidt kinderen voor op de basisschool zodat zij een goede start hebben. 

Er wordt gewerkt met een speciaal educatief programma en er is veel aandacht en tijd 

voor taal spelletjes, voorlezen, tekenen, luisteren, zingen en bewegen. De arts van 

het Ouder- en Kindcentrum bepaalt of een kind een voorschoolindicatie krijgt als het 

ongeveer 18 maanden is. 

Uit onderzoek naar vroegschoolse educatie blijkt dat dit de ontwikkeling van kinderen 

kan helpen.141 Er zijn in Amsterdam zo’n 300 locaties waar kinderen terecht kunnen 

voor de voorschool. Het probleem is niet het aanbod van de voorscholen maar de 

toegankelijkheid. 

Tot slot sluit een gratis voorschool in Amsterdam aan op het Europese beleid van Volt 

rondom ‘preschools and kindergartens’ in heel Europa, waarin Volt ook pleit voor gra-

tis voorschools onderwijs. Gemeenten hebben helaas geen beslissingsbevoegdheid 

om voorschools onderwijs gratis te maken, maar Volt heeft wel een aantal ideeën 

waarin de gemeente het voortouw kan nemen om de voorschool toegankelijker te 

maken en het hoger op de agenda te zetten in het nationale parlement. 

Wat

Door te investeren in een toegankelijke voorschool voor de doelgroep die dit het hard-

ste nodig heeft, kan de gemeente Amsterdam inzetten op het tegengaan van kan-

senongelijkheid in een vroeg stadium van ontwikkeling van kinderen. Volt wil liever 

voorkomen dan genezen en vindt het belangrijk dat alle kinderen die de voorschool 

nodig hebben toegang hebben.142

Volt pleit daarom voor een gratis voorschool voor gezinnen die tot 120% van het mi-

nimuminkomen verdienen. De voorschool wordt dus weer toegankelijk voor gezinnen 

die het niet kunnen betalen en waarbij de kinderen het wel nodig hebben. 

Hoe

De gemeente mag niet zomaar de kosten van ouders die de voorschool niet kunnen 

betalen vergoeden, omdat dit besluit in Den Haag ligt – de regels voor gratis voor-

school zijn in 2018 veranderd. De gemeente heeft wel de mogelijkheid om de bijdrage 

nog verder te verlagen en om dit in Den Haag op de agenda te zetten. Volt stelt voor 

dat de gemeente als eerste stap de verplichte bijdrage voor gezinnen die tot 120% 

van het minimuminkomen verdienen, verder verlaagt naar een bedrag van 1 euro per 

141 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs/aanpak-onderwijsachterstand-op-basisscholen

142 https://www.parool.nl/nieuws/ouders-halen-massaal-peuters-van-voorschool-vanwege-kosten~b6c56000
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week. Momenteel is de bijdrage voor de laagste inkomens 1 euro per dag. Als tweede 

stap stelt Volt voor om een onderzoek uit te voeren naar de teruglopende cijfers over 

de voorschool sinds de komst van de verplichte bijdrage en onderzoek naar de cijfers 

over achterstand. Zo’n onderzoek zal helpen om dit punt hoger in Den Haag op de 

agenda te krijgen. Volt Amsterdam wil voor deze lobby optrekken met andere steden 

waar hetzelfde probleem speelt en neemt hierin graag het voortouw. 

Middelen

• Organisatie vanuit de gemeente om onderzoek uit te laten voeren 

• Financiering vanuit de gemeente om de verplichte eigen bijdrage van ouders ver-

der te verlagen 

4.2 Het begeleiden van zij-instromers wordt 
een gemeenschappelijke taak 

Waarom

Het lerarentekort treft scholen in heel Amsterdam, maar in Noord, Nieuw-West en 

Zuidoost zijn de problemen het grootst. Er zijn zelfs scholen in deze stadsdelen waar 

het tekort zo hoog is, dat de dreiging er is dat deze scholen (gedeeltelijk) moeten 

sluiten.143

Dit hoge tekort aan leraren heeft tot gevolg dat het voor scholen moeilijk is om zij-in-

stromers voldoende begeleiding te bieden. Een uur begeleiding voor een zij-instro-

mer betekent een uur minder onderwijs. Het gemiddelde lerarentekort in Amsterdam 

is ongeveer 10%. Het tekort is iets teruggelopen de afgelopen paar jaar, maar tot 2024 

gaat voor ongeveer 260 FTE aan leraren met pensioen.144 Kortom, het is noodzakelijk 

om alle zeilen bij te zetten voor de aanpak van het lerarentekort en het begeleiden 

van zij-instromers is een belangrijk onderdeel daarvan. 

Wat

Omdat goed onderwijs ons allemaal aangaat pleit Volt voor een gezamenlijke aanpak 

van het begeleiden van zij-instromers. Deze gezamenlijke aanpak is schoolbestuur-

overstijgend en ziet er als volgt uit. De gemeente gaat scholen waar geen of weinig 

143 https://www.parool.nl/amsterdam/lerarentekort-amsterdamse-scholen-dreigen-na-de-vakantie-niet-meer-open-
te-kunnen~be2ae3c7/

144 https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/college/wethouder/marjolein-moorman/persberichten/tweede-
voortgangsrapportage/
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tekorten zijn koppelen aan scholen met hoge tekorten. In de praktijk betekent dit 

dat een ervaren docent van school X waar weinig tekorten zijn, wordt gekoppeld aan 

school Y waren hoge tekorten zijn. Die docent neemt daar begeleidingsuren voor zij-

instromers op zich. 

Volt stelt voor om dit vier jaar als proef in te zetten en vervolgens te evalueren voor 

structurele inzet. 

Hoe

Er wordt als eerste stap geïnventariseerd onder scholen welke behoefte er is aan zij-

instromers en werkplekbegeleiders. Hierbij kijken we zowel naar de vraag als het aan-

bod. Voor de aanbiedende scholen zal ook duidelijk worden gecommuniceerd wat er 

voor hen in zit. Na de onderzoekende fase zal een platform worden opgericht waarbij 

scholen zich kunnen aanbieden voor deze proef. 

Gelijktijdig zullen de rond Amsterdam gevestigde PABO’s meegenomen worden om 

kennis uit te wisselen, mee te denken en hun netwerk van ervaren begeleiders te de-

len. 

Momenteel krijgen scholen al subsidie145 voor de uren die zij kwijt zijn aan het be-

geleiden van zij-instromers. Als tegemoetkoming voor de schoolbesturen wordt de 

subsidie binnen deze proef niet beschikbaar gesteld voor het schoolbestuur waar de 

zij-instromer start maar het schoolbestuur die de begeleidende docent levert. Er blijft 

dus een financiële compensatie die de gemeente geen extra geld kost en de ontvan-

gende school krijgt gratis begeleidingsuren en kan de schaarse docenten blijven inzet-

ten voor het onderwijs.

Middelen

• Organisatie vanuit de gemeente om dit project te organiseren 

• Bestaande subsidieregeling146 flexibeler inzetten 

145 https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7B9AC2A6ED-9D07-4ADE-A6C3-4E5EF93D03DE%7D

146 https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7B9AC2A6ED-9D07-4ADE-A6C3-4E5EF93D03DE%7D
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4.3 Extra aandacht voor scholen met achterstanden 

Waarom

De verschillen tussen scholen in Amsterdam worden steeds groter. Er zijn hoge tekor-

ten aan leraren in bepaalde stadsdelen (Noord, Nieuw-West en Zuidoost) en dezelfde 

scholen hebben vaak minder middelen om achterstanden weg te werken en goed on-

derwijs te bieden. En hoe minder middelen de school heeft, hoe minder aantrekkelijk 

het er is om te werken. De middelen die scholen tot hun beschikking hebben, komen 

niet alleen van de gemeente. Zo varieert de ouderbijdrage en is er op sommige scho-

len meer mogelijk dankzij aan de school gelieerde stichtingen.147

Uit onderzoek blijkt dat het het meest effectief is het als de school de basiskwaliteit 

van het reguliere onderwijs verbetert. Dat kan door bijscholing van leraren, bijvoorbe-

eld op het gebied van hun pedagogisch-didactisch handelen. Twee andere aanbevolen 

interventies zijn één-op-één begeleiding (door een leraar, onderwijsassistent of ex-

terne begeleider) en peer tutoring (leerling(en) die leerling(en) begeleiden). Allemaal 

zijn deze effectief voor de lange termijn en voor alle leerlingen.148

De landelijke NPO-gelden die scholen hebben ontvangen om corona-achterstanden 

weg te werken, gaan de verschillen tussen de scholen in Amsterdam niet wegnemen. 

Volt pleit daarom voor structureel meer aandacht voor scholen in deze wijken. Dit vol-

gens het principe ‘ongelijkheid moet je met ongelijkheid’ bestrijden.149

Wat

Volt pleit voor structureel extra aandacht voor basis- en middelbare scholen met acht-

erstanden en hoge lerarentekorten. Volt wil meer aandacht voor de individuele leer-

lingen op deze scholen en ziet een taak bij de gemeente structureel extra geld vrij te 

maken voor begeleiding van deze leerlingen. Dit ziet er als volgt uit:

• Er komen extra trainingen op het gebied van pedagogisch-didactisch handelen voor 

onderwijsassistenten en docenten die hier behoefte aan hebben. Op deze manier 

kunnen onderwijsassistenten breder worden ingezet. 

147 https://www.parool.nl/nieuws/het-probleem-van-de-eliteschool-kansenongelijkheid-neemt-toe~bf20c230/

148 https://www.nro.nl/nieuws/wegwerken-van-corona-achterstanden-de-effectiefste-ingredienten-van-inhaalpro-
grammas

149 https://www.marjoleinmoorman.nl/actueel/ongelijkheid-moet-je-met-ongelijkheid-bestrijden
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• Er komt een poule van extra begeleiders die op meerdere scholen kunnen worden 

ingezet voor het begeleiden van leerlingen en het wegwerken van achterstanden. 

Dit zijn onder andere gepensioneerde docenten die een bijdrage willen leveren, 

studenten van het hbo en wo en zzp’ers met een didactische aantekening. Deze 

poule wordt gefinancierd door de gemeente. 

• Tot slot gaat de gemeente aanbieders van gastlessen rondom sociaal maatschap-

pelijke en kunsteducatieve thema’s en aanbieders van sportlessen in kaart brengen 

zodat scholen op een gemakkelijke manier deze gastlessen gratis kunnen boeken. 

Naast verrijking op bepaalde onderwerpen kunnen gastlessen ook de werkdruk 

van docenten ontlasten. Zo kunnen docenten tijdens gastlessen andere taken uit-

voeren. Deze gastlessen worden betaald uit een potje van de gemeente. 

Door het bieden van extra begeleiding voor leerlingen die dat nodig hebben en het 

verzorgen van meer gastlessen wordt ingezet op het snel en effectief bereiken van 

leerlingen en het verbeteren van hun leerprestaties.

Stap 1: onderzoek

De gemeente gaat in kaart brengen welke scholen worden aangemerkt als ‘scholen 

met hoge achterstanden en relatief hoge lerarentekorten’. Er wordt per school in 

kaart gebracht hoeveel FTE er nodig is, waar de behoefte ligt en bij welke groepen 

het wenselijk is om extra begeleiders in te zetten. 

Stap 2: werven van begeleiders en aanbieden van trainingen

Voor het werven van personeel zal worden ingezet op het aantrekken van meer zij-

instromers, ondersteunend personeel en het tijdelijk inzetten van gepensioneerde 

docenten, die voornamelijk een rol kunnen spelen bij de individuele begeleiding. Ook 

wordt er een oproep gedaan voor zzp’ers die in het bezit zijn van een didactische aan-

tekening en kan er gebruikgemaakt worden van hbo- en wo-studenten voor het bege-

leiden van leerlingen in ruil voor studiepunten of een vergoeding. Voor dit laatste zou 

meer samengewerkt moeten worden tussen het VO en het hbo en wo. Het is noodza-

kelijk dat er ook toezicht is door een bevoegd docent. 

De trainingen voor onderwijsassistenten in pedagogisch-didactisch handelen kunnen 

georganiseerd worden vanuit de gemeente in samenwerking met een professioneel 

trainingsbureau. De onderwijsassistenten kunnen dan worden ingezet voor het bege-

leiden van leerlingen.
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Stap 3: organiseren van gastlessen 

Aanbieders van sociaal-maatschappelijke en kunsteducatieve projecten en gastlessen 

en aanbieders van sportactiviteiten die actief zijn binnen de metropoolregio Amster-

dam zullen in kaart worden gebracht en overzichtelijk worden gemaakt voor scholen. 

Scholen die na stap één in aanmerking zijn gekomen als school met een achterstand 

en hoge tekorten, krijgen een tegemoetkoming van de gemeente bij het afnemen van 

deze lessen. Scholen beslissen zelf of ze wel of niet gastlessen afnemen en gaan zelf 

over welke gastlessen dit zijn.

Middelen

• Organisatie vanuit de gemeente om dit project op te zetten en een budget voor de 

periode waarin scholen gebruik kunnen maken van dit programma. 

4.4 Partnersteden en uitwisselingen 

Waarom

Amsterdam heeft met een aantal steden wereldwijd een speciale band. Dit worden 

‘stedenbanden‘ genoemd. Doelen van stedenbanden zijn het tonen van vriendschap, 

ondersteunen in elkaars bestuur en ontwikkelingssamenwerking. 

Binnen de EU heeft Amsterdam een stedenband met Athene, Berlijn en Parijs. Daar-

naast zijn er mogelijkheden via het European Parliament Ambassador School Pro-

gramme.150

Vanuit de EU is er beleid om in te zetten op Europees burgerschap onder jongeren. 

De Europese Commissie vindt de inzet van de EU op het terrein van jeugd belangrijk, 

onder meer met het oog op het versterken van democratisch burgerschap. Voor de 

toekomst van de EU is het ook belangrijk dat onder jongeren draagvlak bestaat voor 

de gemeenschappelijke waarden van de EU en fundamentele rechten.151

Volt wil in het kader van Europees burgerschap onder jongeren en samenwerking de 

bestaande stedenbanden van Amsterdam met Europese steden en het EU jeugdbe-

leid met elkaar verbinden. 

Het spreekt van zichzelf dat Volt Europa dergelijke initiatieven onderschrijft. Het ver-

binden van stedenbanden met onderwijsprogramma kan mogelijk ook bijdragen aan 

het beleidsvoorstel van Volt Europa dat ingaat op het uitbreiden van het Erasmus+ 

programma.

150 https://www.europarl.europa.eu/ambassador-school/en/

151 https://europadecentraal.nl/praktijkvraag/wat-kunnen-gemeenten-doen-met-het-europese-jeugdbeleid/
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Wat

Volt pleit voor het benutten van de stedenbanden voor uitwisselingen tussen Amster-

damse jongeren en jongeren uit de diverse Europese partnersteden. 

De gemeente gaat middelbare scholen stimuleren en financieel helpen om uitwisselin-

gen met deze steden mogelijk te maken in het kader van het Europees burgerschap 

onder Amsterdamse jongeren. Naast het bezoeken van elkaars steden, vindt er ook 

interactie plaats tussen de deelnemende scholen waarbij jongeren met elkaar kennis-

maken en samenwerken. Als onderdeel van deze uitwisseling komt er een lesprogram-

ma over Europa en het land dat bezocht zal worden. Afname van dit lesprogramma en 

interactie tussen de jongeren in de te bezoeken stad zullen een voorwaarde zijn voor 

scholen om deel te nemen aan dit programma.152

Sommige middelbare scholen hebben al een eigen uitwisselingsprogramma. Volt 

vindt het belangrijk dat scholen waar nog geen uitwisselingsprogramma is als eerste 

in aanmerking komen voor een door de gemeente gesubsidieerd programma. Daar-

naast is het belangrijk om in kaart te brengen welke scholen een eigen uitwisselings-

programma hebben voor het overzicht en om op organisatorisch en didactisch gebied 

te leren van deze ervaringen.

Hoe

Er komt een campagne vanuit de gemeente om de partnersteden en mogelijkheden 

voor uitwisselingen onder de aandacht te brengen. Hetzelfde zal plaatsvinden in de 

Europese steden waar momenteel een band mee is. Er komt binnen de gemeente een 

projectteam dat zich gaat bezighouden met het in kaart brengen van Amsterdamse 

scholen en scholen in de partnersteden waar uitwisselingen mee plaats kunnen vin-

den. Naast het onderzoeken van de mogelijkheden van samenwerking met partner-

steden, zal ook worden gekeken naar een gezamenlijke, vanuit de stad gestimuleerde 

deelname aan het Ambassador School Programma, georganiseerd vanuit het EP.153

Er komt een projectteam vanuit de gemeente dat dit gaat organiseren. Dit project-

team gaat scholen aan elkaar matchen en stelt richtlijnen op dat scholen helpt een 

bezoek te organiseren. Scholen die al veel aan internationaliseringsprojecten doen, 

zullen worden uitgenodigd om hun kennis te delen. Daarnaast gaat dit projectteam 

een Europees jeugdteam organiseren, dat bestaat uit jongeren van de deelnemende 

scholen. Jongeren kunnen zich hier zelf voor opgeven en kunnen naast het mede-

organiseren van de uitwisselingen zich ook gaan bezighouden met vraagstukken die 

actueel zijn in de steden. 

152 https://assets.volteuropa.org/2021-05/Mapping_of_policy.pdf

153 https://www.europarl.europa.eu/ambassador-school/en/
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De gemeente zal voor een periode van vier jaar een nader te bepalen bedrag beschik-

baar stellen waarmee een deel van de uitwisselingen kunnen worden bekostigd. Het 

programma is voor alle Amsterdamse scholen in het voortgezet onderwijs te boeken. 

Dit beleidsvoorstel kan door meerdere lokale afdelingen van Volt verspreid over heel 

Europa worden voorgesteld en uitgewerkt. 

Middelen

• Organisatie vanuit de gemeente om dit project op te zetten en een budget voor de 

periode waarin scholen gebruik kunnen maken van dit programma. 

4.5 “Onderwijs voor klimaat”-coalitie154

Waarom

Sinds eind juni is de nieuwe klimaatwet van kracht vanuit de Europese Unie met het 

doel de CO2-uitstoot in 2030 te verminderen met 55%. Zonder participatie van bur-

gers uit de EU-lidstaten zal het moeilijk worden deze doelen te halen. Om Europese 

scholieren en studenten te betrekken bij de Europese aanpak van klimaatverandering 

is vanuit de Green deal de “Onderwijs voor klimaat”-coalitie (Education for Climate 

coalition) opgezet.155

Wat

Volt pleit voor een gezamenlijke deelname aan de Education for Climate coalition van 

Amsterdamse scholen in het voortgezet onderwijs + mbo.

Naast het bijdragen aan de aanpak van klimaatverandering, stimuleert dit project Eu-

ropees burgerschap onder jongeren en de aandacht voor duurzaamheid op Amster-

damse scholen. Ook zorgt het voor interactie en samenwerking tussen Amsterdamse 

scholen en scholen in andere deelnemende steden in Europa. De gemeente zal dit 

project initiëren maar draagt het eigenaarsschap na overleg met deelnemende scho-

len over, al blijft het wel als partner betrokken in het project en zal het toezien op de 

uitvoering en kwaliteit. Hoe de gemeente precies betrokken blijft, zal worden vastge-

steld na de start van het project en in overleg met deelnemende scholen. 

Door de deelname van scholen worden Amsterdamse leerlingen en studenten op het 

VO en mbo zich bewuster van de wereld om zich heen, de gevaren van klimaatveran-

dering en mogelijke oplossingen. Door deelname aan de Coalition voelen jongeren 

zich meer Europees burger, wordt de EU tastbaar en concreet en voelen zij zich meer 

154 originele naam: Education for Climate coalition

155 https://education-for-climate.ec.europa.eu/_en



76

DE MODERNE STAD

Beleidsprogramma Amsterdam 2022

verbonden met het probleem. Na bewustwording over de EU, kunnen havo- en vwo-

scholen als volgende stap ook stimuleren dat leerlingen hun profielwerkstuk in deze 

richting doen. Ook kunnen scholen deelname aan het programma gebruiken in hun 

eigen beleid rondom duurzaamheid. 

Hoe

De gemeente gaat met experts op onderwijs- en klimaatgebied om tafel om een ge-

meenschappelijke vorm te vinden voor de concrete toepassing van de doelen en richt-

lijnen in de Education for Climate Coalition, en om ze toe te spitsen op de Amsterdam-

se jeugd.

Bestaande delen van het curriculum over klimaatverandering en gerelateerde onder-

werpen worden aangevuld met elementen uit de Education for Climate Coalition om 

de huidige doelstellingen en uitdagingen beter te reflecteren, en te komen tot tast-

bare theoretische en praktische lesstof die scholieren en studenten betrekt bij het 

klimaat en hun verantwoordelijkheid daarin. De gemeente start een campagne om 

scholen te stimuleren om mee te doen, maar deelname is uiteraard vrijwillig en scho-

len zijn zelf verantwoordelijk voor hun curriculum. 

Middelen

Budget vanuit de gemeente voor opstarten project. Budget zal nader moeten worden 

onderzocht. 

4.6 Uitbreiding van practoraten op het mbo

Waarom

Mbo’ers zijn de ruggengraat van onze economie. In heel Nederland zijn er ongeveer 

500.000 studenten actief op het mbo. Daarvan studeren ongeveer 27.000 in Amster-

dam, verdeeld over vier mbo-instellingen in 33 vestigingen Je kunt dus zeggen dat het 

mbo voor Amsterdam belangrijk is, niet alleen voor het aanbieden van onderwijs maar 

ook voor de werkgelegenheid. Amsterdam heeft deze mbo’ers hard nodig om nieuwe 

woningen te bouwen, toeristen te ontvangen, mee te bouwen aan de energietransitie 

en voor het belangrijke werk in de zorg. 

De gemeente Amsterdam is al bezig om het mbo beter op de kaart te zetten met de 

mbo-agenda156 die aan de hand van een aantal speerpunten momenteel wordt uit-

gevoerd. Volt onderschrijft deze agenda maar denkt dat er nog een aantal concrete 

stappen gemaakt kunnen worden door de gemeente om het mbo op een sterkere ma-

156 https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/onderwijs-leerplicht/de-amsterdamse-mbo-agenda/
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nier te positioneren en de krachten van het mbo beter te benutten. Volt ziet kansen in 

het uitbreiden van het aantal practoraten op de Amsterdamse mbo-instellingen. Een 

practoraat is een expertiseplatform binnen een mbo-instelling waarin praktijkgericht 

onderzoek wordt uitgevoerd.157

Wat

Volt pleit voor breder inzetten en uitbreiden van het aantal practoraten op de Ams-

terdamse mbo-instellingen. Volt wil voor meer onderwerpen practoraten oprichten 

(Burgerschap, Digitale vaardigheden, Vitaliteit, Internationalisering, Duurzaamheid) 

en op deze manier het onderwijs en aandacht voor deze onderwerpen verbeteren. 

Ook kan er dankzij de inzet van practoraten een uitwisseling van kennis plaatsvin-

den. Volt ziet een grotere rol voor de gemeente en het bedrijfsleven weggelegd. Zij 

zouden opdrachtgevers kunnen zijn voor uitdagingen waar vanuit de practoraten aan 

wordt gewerkt. Zo zou een project binnen het practoraat Duurzaamheid kunnen wor-

den gekoppeld aan een concrete vraag vanuit de gemeente om Amsterdam duurza-

mer te maken. 

Volt gelooft in de kracht van het samenbundelen van maatschappelijke uitdagingen 

en het onderwijs en ziet de practoraten als middel om mbo-instellingen en studenten 

beter te benutten om uitdagingen binnen de stad aan te gaan. Door dit te verbinden 

aan het onderwijs wordt betrokkenheid van mbo’ers vergroot en wordt duidelijker 

voor de samenleving waarom we mbo’ers zo hard nodig hebben. 

Hoe

De mbo-agenda wordt uitgebreid met een plan voor het uitbreiden en verder ont-

wikkelen van het aantal practoraten en een plan van aanpak voor de uitvoering van 

deze practoraten. Het uitbreiden van practoraten wordt benoemd in de huidige mbo-

agenda maar er zijn geen concrete plannen en het aantal practoraten is nog te laag in 

Amsterdam. 

Volt pleit voor oprichting van vijf nieuwe practoraten: 1) Vitaliteit en gezondheid, 2) 

Digitale vaardigheden, 3) Duurzaamheid, 4) Burgerschap, 5) Internationalisering.

Omdat sport en beweging geen verplicht onderdeel is op het mbo en de mentale en 

fysieke gezondheid van jongeren op het mbo achteruit gaat, stelt Volt prioriteit bij het 

oprichten van een practoraat Vitaliteit en gezondheid. Volt stelt voor dat de gemeen-

te de leiding neemt in het opzetten van dit practoraat. 

157 https://www.practoraten.nl/
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Dit practoraat gaat zich bezighouden met: 

• Het organiseren en faciliteren van sportdagen voor mbo’ers tijdens introductie- en 

projectweken 

• Een lesprogramma aanbieden rondom mentale gezondheid dat kan worden aange-

boden door mentoren of dat onderdeel wordt van het al verplichte thema Vitaal 

Burgerschap 

• Intensiever samenwerken met de GGD Amsterdam voor het uitrollen van de al be-

staande gastlessen

• Het vignet Gezonde school onder de aandacht brengen bij de organisatie van de 

scholen. 

Middelen

• Organisatie vanuit de gemeente om een bijeenkomst te organiseren met de vier 

Amsterdamse mbo-instellingen om dit te bespreken en af te spreken welke instel-

ling ruimte heeft en per practoraat te bespreken welke instelling de leiding kan 

nemen. 

• Eventueel: financiering voor de start van het opzetten van de practoraten. 

4.7 De kansklas als middel tegen kansenongelijkheid 

Waarom

De onderwijsinspectie ziet aanwijzingen dat de sociaaleconomische afkomst van kin-

deren zorgt voor kansenongelijkheid. Zij analyseren: 

“Kinderen van hoogopgeleide ouders stromen vaker zonder vertraging door naar havo en 

vwo, terwijl kinderen van laagopgeleide ouders vaker blijven zitten. In deze laatste groep 

is de uitstroom naar het vmbo groter. Ook krijgen leerlingen vaker een verwijzing naar 

het speciaal basisonderwijs. Afkomst mag nooit een reden zijn voor een hoger of lager 

schooladvies, toch laten de cijfers een ander beeld zien.”158

Kinderen uit arme gezinnen waarbij het Nederlands taalniveau van de ouders niet 

goed genoeg is om gesprekken te voeren met hun kinderen, voor te lezen en te be-

geleiden hebben vaak al een achterstand bij het beginnen aan de basisschool. In de 

praktijk blijkt het nauwelijks haalbaar om deze achterstand in te halen met lagere ad-

viezen voor de middelbare school tot gevolg. Niet goed kunnen lezen en schrijven is 

een groot probleem en helaas ook niet meer zeldzaam. Zo’n 2,5 miljoen Nederlanders 

158 https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/staat-van-het-onderwijs/trends-in-het-onderwijs/primair-onder-
wijs/lerarentekort-en-kansenongelijkheid
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hebben moeite met lezen en schrijven en missen informatie die vanzelfsprekend is 

voor mensen die wel taalvaardig zijn.159 De onderwijsinspectie toont in haar onderzo-

ek aan dat kinderen van deze laagopgeleide groep, het minder goed doet en minder 

ver komt op de middelbare school. Afkomst speelt dus een rol en dat zou niet zo moe-

ten zijn. 

Het Mundus College in Amsterdam begon in 2018 met de Kansklas. Een klas met leer-

lingen die in groep 8 het advies kregen voor praktijkonderwijs. Deze leerlingen kregen 

de kans om in één jaar met goede begeleiding achterstanden in te lopen. Dit bleek 

een groot succes, van de negentien leerlingen zijn de meeste één niveau omhoog ge-

gaan en vier zelfs twee niveaus. Initiatiefnemer van de Kansklas, docent en politico-

loog Maxe de Rijk beschrijft het verschil tussen praktijkonderwijs en een vmbo-k/t 

advies als het verschil tussen werkloosheid of werk.160 Zij heeft aangetoond dat op 

haar school de kansklas een middel is om leerlingen met achterstanden een deel van 

deze achterstanden in te laten halen om zo op een hoger niveau de middelbare school 

te starten. 

Deze school is niet de enige die een kansklas aanbiedt (er zijn ook scholen die een 

vmbo/havo kansklas hebben) maar het Mundus College is wel uniek in de doelgroep, 

die bestaat uit leerlingen met een achterstand die een advies hebben voor praktijkon-

derwijs. Zij krijgen de mogelijkheid om in een extra jaar aan te tonen dat ze een hoger 

niveau aankunnen – en met succes. Een voordeel van het Mundus College is dat de 

school zowel praktijkonderwijs als vmbo onderwijs biedt. Hierdoor is de transitie van 

de kansklas naar zowel het praktijkonderwijs als het vmbo goed te realiseren. 

Wat

Om kansenongelijkheid tegen te gaan en in het bijzonder leerlingen te helpen die 

achterstanden hebben opgelopen, pleit Volt voor het structureel inzetten van kans-

klassen op middelbare scholen in Nederland. Het doel van de kansklas is om leerlin-

gen met advies voor praktijkonderwijs de kans te geven om binnen één jaar een een 

hoger niveau te bereiken, zodat de leerling aan de slag kan op het vmbo/b/k of t. De 

kansklas is er dan ook uitsluitend voor leerlingen met achterstanden waarvan de do-

cent in groep 8 het vertrouwen heeft dat de leerling een hoger niveau aankan als de 

achterstand (deels) is ingelopen. Het is dus niet zo dat iedereen met een advies voor 

praktijkonderwijs in aanmerking komt voor de kansklas, het advies van de docent in 

groep 8 die de leerling het beste kent, is leidend. 

159 https://www.trouw.nl/opinie/zo-n-2-5-miljoen-nederlanders-hebben-moeite-met-lezen-en-schrijven-doe-er-iets-
aan-in-het-regeerakkoord~ba59bc89/

160 https://www.groene.nl/artikel/het-onderwijssysteem-moet-radicaal-anders
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Na het jaar kansklas, start de leerling in het reguliere eerste jaar van het niveau waarin 

de docent van de kansklas aan het einde van jaar 1 adviseert. De leerling doet welis-

waar één jaar langer over de middelbare school, het verschil tussen praktijkonderwijs 

of vmbo b/k/t maakt wezenlijk uit voor het toekomstperspectief van de leerling. 

Volt wil de kansklas in meerdere fases uitrollen, waarin gelijktijdig onderzoek zal wor-

den gedaan naar de effecten van de kansklas. Omdat de transitie van de kansklas naar 

het praktijkonderwijs en het vmbo onderwijs belangrijk is, wil Volt beginnen met het 

opzetten van kansklassen op scholen die zowel praktijk- als vmbo onderwijs aanbie-

den. Bij het gelijktijdig laten uitvoeren van onderzoek naar de effecten van de kans-

klas, kan na een periode van twee jaar een evaluatie worden opgemaakt en kan de 

tweede fase beginnen, waarbij er kansklassen worden opgezet op scholen waar geen 

praktijkonderwijs, maar alleen vmbo onderwijs wordt geboden. 

Het gefaseerd uitrollen van de kansklas draagt bij aan de uitvoerbaarheid, organisatie 

en de kwaliteit van de kansklas. Gemeenten zullen scholen ondersteunen in het opzet-

ten van de kansklassen. Deze ondersteuning bestaat uit subsidie voor FTE’s die nodig 

zullen zijn voor het opzetten van een curriculum en het organiseren van de kansklas. 

Omdat scholen per leerling die ingeschreven staat al een bedrag ontvangen, zullen de 

kosten al de van de gemeente beperkt blijven voor het organiseren en opzetten van 

de kansklas. 

Hoe

De kansklas wordt in meerdere fases uitgerold, met als eerste stap kansklassen voor 

leerlingen met een advies voor praktijkonderwijs. De kansklassen vinden in deze eers-

te fase alleen plaats op scholen waar zowel praktijkonderwijs als vmbo-onderwijs ge-

boden wordt. Gelijktijdig vindt een onderzoek plaats naar de effecten, zodat er na 

twee jaar een evaluatie kan worden gehouden en de tweede fase, waarbij, indien de 

resultaten succesvol zijn, uitbreiding volgt bij vmbo scholen. 

Er zal een curriculum moeten worden ontwikkeld voor de kansklassen waarin leerlin-

gen onder goede begeleiding kunnen werken aan hun achterstanden. Er zullen (erva-

ren) docenten nodig zijn die dit curriculum ontwikkelen en uitvoeren. Daarnaast zullen 

de kansklassen praktisch georganiseerd moeten worden, waarbij scholen zelf bepalen 

met hoeveel klassen zij starten. 

Er zal een organisatie (Universiteit of gemeente) betrokken moeten worden voor het 

uitvoeren van onderzoek. 
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Tijdens de tweede fase die grootschaliger is, zullen de VO- raad en het Ministerie van 

OCW worden betrokken. Als het wenselijk is, kunnen deze partijen ook bij de eerste 

fase worden betrokken. Volt pleit voor een leidende rol vanuit de gemeenten, die met 

de scholen die in aanmerking komen voor de eerste fase gaan overleggen op welke 

manier de kansklas georganiseerd kan worden. 

Middelen

• Vanuit de gemeente: financiering voor een periode van één jaar waarin de school 

FTE’s kan vrijmaken voor het ontwikkelen van een curriculum en het organiseren 

van de kansklas.

• Vanuit de scholen: ervaren docenten die een curriculum kunnen ontwikkelen en les 

en begeleiding kunnen geven aan de leerlingen van de kansklas.

4.8 Een nieuw lotingssysteem voor de middelbare school 

Waarom

Amsterdam gebruikt een lotingsysteem dat bepaalt naar welke middelbare school 

leerlingen gaan. Na het afronden van de basisschool, moet je als leerling met een 

vmbo-b, vmbo-b/k, of vmbo-k advies vier scholen opgeven. Met een vmbo-t of vmbo-

t/havo advies kies je zes scholen en met een havo of hoger advies kies je maar liefst 

twaalf scholen.161 Dan treedt het systeem in werking, waarbij leerlingen random lot-

nummers krijgen toegewezen en er per lotnummer gekeken wordt naar de voorkeur 

van de leerlingen. Dit heeft tot gevolg dat leerlingen met een lager lotnummer de 

voorkeuren van leerlingen met een hoger lotnummer innemen. Zo komt het voor dat 

leerlingen met een gunstig lotnummer die een bepaalde school als tweede of derde 

keus hebben opgegeven op een school worden ingeschreven waardoor leerlingen die 

deze school als eerste keus hebben opgegeven achter het net vissen.162

Je kunt natuurlijk niet iedereen tegemoet komen met zijn of haar eerste plek, maar 

de praktijk laat zien dat er ook kinderen zijn die ingeschreven worden op hun tiende 

keus en daar ongelukkig van worden. Leerlingen moeten zoveel voorkeuren opgeven 

dat het de vraag is in hoeverre een voorkeur hoger dan zes echt een school is waar 

leerlingen heen willen.

161 https://www.onderwijsconsument.nl/veelgestelde-vragen-opstellen-voorkeurslijst-en-aanmelden/#vva_vg_01

162 https://www.nhnieuws.nl/nieuws/272430/plaatsingsbeleid-amsterdamse-scholen-op-de-schop-eigen-jeugd-eerst-
is-alternatief
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Tot slot is er nog bijkomend probleem. Impopulaire scholen, waar de kwaliteit lager 

en soms zelfs onvoldoende zijn beoordeeld door de onderwijsinspectie, worden door 

dit systeem niet gestimuleerd om zichzelf te verbeteren. Door het algoritme blijft de 

aanwas van nieuwe leerlingen in stand.163

Wat

Het systeem kan anders en rechtvaardiger. Volt pleit voor een herziening van het lo-

tingsysteem, waarbij niet een lotnummer maar andere aspecten leidend zijn bij het 

bepalen naar welke school leerlingen toegaan:

• In de procedure wordt begonnen met een ronde langs alle leerlingen en wordt 

er gekeken naar hun voorkeursplek. Dit wordt gematcht met het aanbod van de 

scholen. Alle leerlingen worden geplaatst bij hun favoriete school. Als blijkt dat het 

niet past vindt er per school een loting plaats. Dit betekent leerlingen alleen loten 

met de andere leerlingen die deze school op plaats één hebben gezet. Wanneer 

een leerling wordt uitgeloot, schuift deze met voorrang door naar de school die de 

tweede en indien deze al vol zit, derde voorkeur heeft. Het streven is om leerlingen 

niet buiten hun top zes te plaatsen en op termijn zal de voorkeurslijst van twaalf 

teruggebracht worden naar zes. Of dit laatste haalbaar is, zal moeten worden on-

derzocht na het eerste jaar dat deze procedure van kracht is. 

• Leerlingen uit Amsterdam en leerlingen uit randgemeenten waar geen of onvoll-

edig voortgezet onderwijs wordt geboden, krijgen voorrang boven de leerlingen 

uit randgemeenten die graag naar school willen in Amsterdam, maar waar voldoen-

de aanbod binnen de eigen gemeenten is. In de procedure wordt gestart met het 

plaatsen van alle leerlingen uit Amsterdam, daarna zullen de leerlingen uit rand-

gemeenten geplaatst worden en tot slot de leerlingen uit randgemeenten waar al 

voldoende aanbod is. 

Hoe

De nieuwe procedure voor een lotingssysteem voor middelbare scholen zal georgani-

seerd worden vanuit de dienst onderwijs van de gemeente Amsterdam en plaatsvin-

den in samenwerking met de OSVO, de vereniging van schoolbesturen in het Amster-

damse voortgezet onderwijs. 

163 https://www.parool.nl/columns-opinie/opinie-loting-scholen-kan-rechtvaardiger~bc63b13e/
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Middelen

In samenwerking met de dienst onderwijs en de OSVO zal onderzocht moeten worden 

welke middelen er nodig zijn om dit te organiseren. Omdat deze maatregel een be-

leidsmaatregel is die intern door de gemeente ism de OSVO kan worden aangepakt, 

zijn er weinig financiële middelen nodig. 

DIGITALISERING

4.9 Inclusieve digitale opleidingen

Waarom

In een stad die in rap tempo digitaliseert, is een groeiende vraag naar programmeurs. 

Zelfs tijdens de corona-crisis steeg het aantal vacatures in de IT-arbeidsmarkt met 

12%,164 terwijl over het algemeen het aantal banen met 3,0% daalde.165

Tegelijkertijd was 10% van de Amsterdamse jongeren tussen 15 en 27 jaar in 2020 

werkloos.166 Jongeren staan als eerste op straat als de economie tegenzit, zoals tij-

dens de coronacrisis. En een slechte start op de arbeidsmarkt kost jaren om in te ha-

len. Naast jongeren ondervinden ook ouderen uitdagingen op de arbeidsmarkt: een 

derde van de werknemers ondervindt wel eens leeftijdsdiscriminatie tijdens zijn of 

haar loopbaan.167 Kwetsbare groepen als langdurig werklozen ervaren meer moeite 

met doorstromen naar de arbeidsmarkt na crises.168 Volt ziet hierom economische en 

sociale waarde in het begeleiden van Amsterdammers naar een baan in tech of ICT.

Volt staat hier niet alleen in: de afgelopen jaren hebben verschillende private en pu-

blieke Amsterdamse initiatieven werk gemaakt van het begeleiden van Amsterdam-

mers naar de IT arbeidsmarkt. Het gaat hier om initiatieven als Codam (een gratis 

voltijdse programmeeropleiding voor jongeren, waar geen vooropleiding vereist is), 

TechConnect (begeleidt via meerdere initiatieven ondervertegenwoordigde groepen 

van alle leeftijden naar Tech & ICT) en private opleiders als GrowthTribe. 

164 https://hallo-professionals.nl/it-arbeidsmarktmonitor-2021/

165 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/33/coronacrisis-leidt-tot-ongekende-daling-aantal-banen

166 https://www.parool.nl/amsterdam/stad-trekt-miljoenen-extra-uit-om-jongeren-na-crisis-weer-aan-werk-te-hel-
pen~bffccea0/

167 https://www.volkskrant.nl/werken/groot-deel-werknemers-krijgt-vroeg-of-laat-te-maken-met-leeftijdsdiscrimina-
tie-dit-kun-je-zelf-doen~beaf628f/

168 SER (2020) Neem Iedereen Mee: Kwetsbare Groepen op de arbeidsmarkt. https://www.ser.nl/-/media/ser/down-
loads/overige-publicaties/2020/iedereen-mee-kwetsbare-groepen.pdf
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Volt vindt dat de gemeente Amsterdam deze initiatieven moet steunen. Ten eerste 

omdat er een economisch motief zit achter het begeleiden van jongeren richting een 

tech-opleiding, en het omscholen van Amsterdammers verder in hun carrière: het is 

goed voor de economie van de stad als zoveel mogelijk Amsterdammers werk heb-

ben. Daarnaast heeft gemeente Amsterdam momenteel niet zelf de kennis in huis om 

bijvoorbeeld zelf Amsterdammers met een uitkering te adviseren over een passende 

IT-opleiding. 

Tot slot zijn werkgevers nog niet erg happig op het aannemen van Amsterdammers 

die op latere leeftijd zijn omgeschoold tot IT’er. Helaas heeft het omscholen geen zin 

als er vervolgens geen aansluiting is met de arbeidsmarkt. Volt vindt dat de gemeente 

Amsterdam een actieve rol moet innemen in het faciliteren van de overstap naar de 

arbeidsmarkt.

Wat

Volt pleit voor gemeentelijke financiële en projectmatige steun aan initiatieven die 

Amsterdammers begeleiden naar de tech-en IT sector. Ook kan de gemeente bijdra-

gen in de naamsbekendheid van dit soort initiatieven. Het informeren van jong en 

oud moet op een inclusieve manier gebeuren, via mbo- en hbo-scholen, buurthuizen, 

moskeeën, gemeentelijke loketten en sportclubs.

Ook moet de gemeente Amsterdam als organisatie helpen bij de doorstroom naar 

de arbeidsmarkt van omgeschoolde IT’ers door stage- en werkplekken aan te bieden. 

Dit is tegelijkertijd bevorderlijk voor het digitale aanbod van de gemeente zelf (denk 

aan online platformen, de website, eventuele app). Tegelijkertijd kan de gemeente 

Amsterdam dan een voorloper zijn in het bevechten van de arbeidsmarktdiscriminatie 

tegen langdurig werklozen.

Hoe

Volt stelt voor dat de gemeente Amsterdam actief contact zoekt met initiatieven als 

TechConnect om deze te begeleiden bij het aanvragen van subsidie. 

Verder moet er regelmatig intern contact zijn tussen de HR-afdeling en de ICT-afde-

ling gemeente Amsterdam, om zo openstaande vacatures direct te delen met organi-

saties als Codam, TechConnect en GrowthTribe. Zo kan de gemeente Amsterdam zelf 

de doorstroom naar de arbeidsmarkt van (omgeschoolde) IT’ers bevorderen. 
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Middelen

Gemeente Amsterdam heeft in maart 2021 4 miljoen euro toegevoegd aan het budget 

van 8 miljoen euro om werkloosheid onder jongeren tegen te gaan. 

Volt stelt voor om dit gedeeltelijk te stoppen in het steunen van initiatieven als Co-

dam, om het aantal beschikbare plaatsen uit te breiden en de naamsbekendheid te 

vergroten.

4.10 Digitale inclusie

Waarom

Voor een groot deel van de bevolking van Amsterdam maakt digitalisering het leven 

makkelijk. Ze zijn niet alleen bekend met de werking van websites en applicaties, maar 

begrijpen ook de taal die online door de overheid wordt gebruikt. Dit resulteert in 

gemakkelijk een rijbewijs aanvragen, een afspraak maken bij de gemeente of over-

stappen van zorgverzekeraar. Maar er zijn ook inwoners van Amsterdam die moeite 

hebben met het online landschap. Zij moeten met een woordenboek de woorden on-

line vertalen.169 Of ze hebben moeite met gebruik van een smartphone of tablet170 Of 

ze hebben überhaupt geen computer thuis.

Voor deze groep is het een zorg dat de gemeente zich langzamerhand volledig naar de 

online wereld verplaatst. 

Volt ziet veel toekomst voor het online landschap van de gemeente Amsterdam, maar 

een voorwaarde voor het steeds verder digitaliseren van gemeentelijke diensten, is 

wel dat de gehele stad in staat is om hiervan gebruik te maken. Dit valt ook breder 

te trekken naar het taalgebruik van organisaties gelieerd aan de gemeente, zoals het 

openbaar vervoer in Amsterdam of de GGD.

Wat

Om de online platformen van de gemeente Amsterdam te controleren op toegankelij-

kheid, stelt Volt voor om in samenwerking met laaggeletterden en oudere van dagen 

het online landschap door te lopen. De gemeente dient simpel en duidelijk te commu-

niceren, dus afhankelijk van waar de pijnpunten voor deze Amsterdammers precies 

zitten, zal het online landschap moeten worden herschreven. 

169 https://omooc.nl/inzicht/digitale-inclusie/

170 https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/archief/toegankelijkheid/digitale-inclusie/
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Een mooi voorbeeld van hoe dit concreet aan te pakken is via laaggeletterde taalam-

bassadeurs.171 Zij keken mee met de communicatie van de overheid omtrent corona. 

De proeftekst voor corona-straatposters begon als “vermijd drukke plekken” maar 

werd door de taalambassadeurs verandert naar “ga niet naar drukke plekken”: ‘vermij-

den’ is onnodig ingewikkeld.

Naast het versimpelen van boodschappen vanuit de gemeente, kan de gemeente 

Amsterdam verschillende versies van dezelfde informatie online plaatsen, waarin de 

gebruiker kan aangeven welke versie hij of zij wilt zien (afbeeldingen in plaats van 

tekst, een versimpelde tekst, of het origineel). Momenteel biedt de website van de 

gemeente Amsterdam twee taalopties: Nederlands of Engels. Dit kan uitgebreid naar 

bijvoorbeeld Arabisch. Ook staat de optie om van taal te veranderen in tekst uitge-

schreven. Het taalkeuzemenu, en nog andere keuzemomenten op de website, kunnen 

worden aangegeven met iconen, zodat ook de mensen die geen Nederlands of Engels 

spreken uit de voeten kunnen.

Verder moeten er meer Amsterdamse ontmoetingsplekken (zoals de bibliotheek) 

hulp bieden in niet alleen lezen en schrijven, maar ook het meekomen in de digita-

le wereld. Deze initiatieven zullen financieel moeten worden bijgestaan door de ge-

meente Amsterdam.

Verder zullen de Amsterdamse ROC’s ook les moeten aanbieden in digitale vaardighe-

den voor volwassenen. Momenteel richten de meeste ROCs zich op NT1; rekenen en 

digitale vaardigheden worden slechts in een deel van de gevallen behandeld.172

Hoe

Allereerst moet de gemeente Amsterdam in samenwerking met laaggeletterden on-

derzoeken of het online landschap toegankelijk is voor deze groep. Als dit niet het 

geval is, moeten de gemeentelijke websites worden herschreven, of vervangen voor 

pagina’s met iconen en zo min mogelijk tekst. Ook moet er online, naast Nederlands 

en Engels, ook de Arabische taaloptie zijn.

Deze samenwerking moet niet eenmalig zijn, maar een langdurige relatie tussen de 

gemeente Amsterdam en laaggeletterden. Dit kan door het aanstellen van taalam-

bassadeurs, die zelf laaggeletterd zijn. Deze vertegenwoordigers kunnen dan bij nieu-

we communicatie vanuit de gemeente feedback geven.

171 https://www.ad.nl/den-haag/laaggeletterden-scannen-coronaposters-voordat-wij-ze-zien-saturatie-daar-maak-je-
toch-zuurstof-van~aa32b7c0/

172 https://www.nt2.nl/nl/dossier/nt1/hoe-laaggeletterden-basisvaardigheden
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De gemeente Amsterdam moet ook financieel bijdragen aan het hulp bieden aan 

laaggeletterden. Dit kan door ontmoetingsplekken zoals de bibliotheek financieel on-

dersteunen bij hun aanbod in lessen in lezen en schrijven en meekomen in de digitale 

wereld.

Vaak hangt een gebrek aan digitale vaardigheid samen met een gebrek aan taalvaar-

digheid. Maar laaggeletterden zijn een lastige groep om te bereiken173 Daarom zal het 

contact via ROCs, buurthuizen en bibliotheken moeten gaan. En ook via basis-en mid-

delbare scholen om zo deze groep via hun kinderen te bereiken. Het is vooral belang-

rijk dat er vanuit de doelgroep wordt gedacht tijdens het aanbieden van de cursussen.

4.11 Wetenschapsfestival

Waarom

De coronacrisis heeft het belang laten zien van de wetenschap en dat daar een goed 

vertrouwen in is. Gelukkig heeft een groot deel van de Nederlanders veel vertrouwen 

in de wetenschap.174 Jammer genoeg heeft de coronacrisis ook laten zien dat een aan-

zienlijk deel weinig tot geen vertrouwen heeft in de wetenschap.175

Amsterdam heeft twee universiteiten, de universiteit van Amsterdam en de Vrije Uni-

versiteit. Aan deze universiteiten zitten nog talloze onderzoeksinstituten verbonden, 

die allemaal hun eigen onderzoek doen. Sommige mensen voelen helaas dat deze in-

stituten te ver van de normale mens staan176 en veel mensen denken dan ook dat uni-

versiteiten niet hun eigen leven beïnvloeden en niet hun problemen oplost, omdat de 

wetenschap ze te weinig betrekt.177

Wat

Volt stelt voor dat Amsterdam een wetenschapsfestival krijgt met een zo laag moge-

lijke instapdrempel. Dit festival is vergelijkbaar met wat de museumnacht probeert te 

bereiken.178 Oftewel: dat mensen die niet veel hebben met wetenschap ook in aanra-

king komen met de wetenschap.

173 https://www.nt2.nl/nl/dossier/nt1/hoe-laaggeletterden-basisvaardigheden

174 https://www.rathenau.nl/nl/wetenschap-cijfers/impact/vertrouwen-de-wetenschap/vertrouwen-de-wetenschap

175 https://www.rathenau.nl/nl/differentiatie-hoger-onderwijs-en-onderzoek/relatief-veel-nederlanders-hebben-wei-
nig-vertrouwen

176 https://www.trouw.nl/nieuws/geef-de-universiteit-terug-aan-de-burger~bc73e11f/

177 https://www.rathenau.nl/nl/inclusieve-wetenschap/burgers-bij-wetenschap-betrekken-kan-beter

178 https://museumnacht.amsterdam/over-stichting-n8
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Tegelijk kunnen burgers op dit festival ook problemen en vragen bespreken met on-

derzoekers, waarin ze zelfs onderzoeksvragen kunnen voorstellen. Voor zowel de 

burger als de onderzoeker is dit een winst. De burger wordt meegenomen in het on-

derzoek en ziet hoe zijn of haar probleem of vraag aangepakt kan worden. En de on-

derzoeker krijgt een ander perspectief en leert welke vragen spelen onder burgers.

Hoe

Om het festival mogelijk te maken, moeten beide universiteiten, organisaties zoals 

Nemo en zoveel mogelijk onderzoeksbureaus meedoen. De dag kan worden ingericht 

als een soort open dag, waarin elk instituut rondleidingen geeft en waarin ze laten 

zien waarmee ze bezig zijn. Op de VU en UVA Science Park kunnen centrale locaties 

zijn, waar meerdere activiteiten zijn.

In Brussel hebben ze al iets vergelijkbaars,179 maar dit is voornamelijk gefocust op kin-

deren. Het Amsterdamse festival moet voor iedereen zijn.

Het festival moet voor publiek gratis of bijna gratis zijn. Dit kunnen we bereiken door 

te werken met sponsors en donateurs en te kijken wat voor subsidies er zijn voor dit 

soort evenementen.

Middelen

We schatten de kosten rond € 1.000.000 en denken dat de helft kan worden bekostigd 

door sponsors, donateurs en kaartverkoop. De gemeente zou dan € 250,000 moeten 

bekostigen, wat door de gemeente Amsterdam gefinancierd moet worden vanuit 

Kunst, Cultuur en Erfgoed of vanuit Onderwijs.

MOBILITEIT

4.12 Sluiten van metroring op Noorderpark

Waarom

Vanwege de coronacrisis zijn groeiende reizigersaantallen een tijdelijke halt toege-

roepen. Het blijft echter nodig om te investeren in het Amsterdamse OV-netwerk om 

de bereikbaarheid van werk-, studie- en vrije tijd locaties te verbeteren. Hier wil Volt 

ook nadrukkelijk kijken naar het uitbreiden van het metronet.

179 https://wetenschapsfestival.wtnschp.be/
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Naast het doortrekken van de Noord/Zuidlijn (zie beleidsvoorstel 10b), staat het slui-

ten van de Amsterdamse metroring al langer op het programma in Amsterdam. Vooral 

om de nieuwe wijk Haven-Stad goed bereikbaar te maken. En ook de ambitie van het 

lage aantal parkeerplaatsen per bewoner (1 op 5) waar te maken.180

Het plan van Amsterdam om Isolatorweg via nieuw metrospoor te verbinden met 

Amsterdam Centraal (wat deel uitmaakt van het project ‘ Schaalsprong Metropolitaan 

OV-systeem MRA en verstedelijking’) werd echter in het kader van het landelijke gro-

eifonds infrastructuur niet enthousiast ontvangen. Hiervoor werd dan ook geen finan-

ciering toegezegd.181

Volt vindt een betere OV-aansluiting voor dit grote woningproject wel cruciaal voor 

de bereikbaarheid van de stad, maar wil dit op een een andere en slimmere manier 

organiseren. 

Wat

Volt is het eens met de CPB-analyse dat het sluiten van de ring tussen Isolatorweg 

en Amsterdam Centraal geen winst oplevert ten opzichte van het treinspoor dat er 

al ligt.182 Daarom wil Volt de metrolijn vanaf halte Isolatorweg niet doortrekken naar 

Centraal, maar juist naar station Noorderpark. Dit verbetert direct de bereikbaarheid 

van Amsterdam Noord en bovenliggende randgemeenten vanuit Amsterdam West.

Volt vindt echter niet dat Haven-Stad al dicht genoeg (‘op fietsafstand’ zoals het CPB 

zegt) van de genoemde OV-stations ligt. Als de wijk in de toekomst voldoende groot 

is, is het belangrijk om hier ook een metrostation te realiseren. In afwachting daarvan 

kan er een specifieke Haven-Stad Mobility as a Service (MaaS) oplossing ontwikkeld 

worden. “MaaS gaat om het plannen, boeken en betalen van al het mogelijke vervoer 

via apps. Bijvoorbeeld de deelfiets, -auto, -scooter, trein, tram, of (water)taxi.”183 Deze 

autoluwe nieuwbouwwijk dient nadrukkelijk te kijken naar lessen uit de Merwedekan-

aalzone in Utrecht.184 Maar voor het samenvoegen van de verschillende vervoersvor-

men maakt MaaS dit nog makkelijker. Het doel is om een soort OV op afroep (via een 

app of telefoon) beschikbaar te maken voor de bewoners, maar ook andere soorten 

van deelmobiliteit beschikbaar te maken (zie ook beleidsvoorstel 4.16 deelmobiliteit 

(i.o)). Hiermee wordt het voor de nieuwe bewoners gemakkelijker gemaakt om metro- 

en treinstation te bereiken en van daaruit door te reizen.

180 https://www.amsterdam.nl/projecten/haven-stad/thema-haven-stad/mobiliteit/

181 https://www.nationaalgroeifonds.nl/projecten/infrastructuur

182 https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Analyse-voorstel-B-NGF-Schaalsprong-Metropolitaan-
OV-MRA-en-Verstedelijking.pdf

183 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mobiliteit-nu-en-in-de-toekomst/mobility-as-a-service-maas

184 https://www.ad.nl/utrecht/wonen-in-een-autoloze-utrechtse-nieuwbouwwijk-klinkt-leuk-maar-hoe-praktisch-is-
dat



90

DE MODERNE STAD

Beleidsprogramma Amsterdam 2022

Hoe

Vanuit Isolatorweg kan de metro onder het IJ door, via de NDSM-werf naar station 

Noorderpark. Hierbij kan gebruikgemaakt worden van de kennis en ervaring die is op-

gedaan bij het realiseren van de Noord/Zuidlijn onder het IJ door. Dit gedeelte van de 

aanleg ging relatief soepel. Zeker in vergelijking met de vertraging en hogere kosten 

die de boringen onder de binnenstad veroorzaakte.

Verder moet onderzocht worden wat de meest geschikte locatie is voor een nieuw 

bovengronds metrostation om Havenstad op de metro aan te sluiten. Volt kiest er-

voor om deze metro niet onder de grond te leggen. Vooral vanwege de veel hogere 

kosten en extra tijd die dit zou kosten.185 Bovendien is er in een nieuwbouwwijk meer 

ruimte om de metro als een Light Rail te laten rijden, zoals in Den Haag. Ook sluit dit 

aan op hoe de metro op dit moment al in West en Noord rijdt. Daarnaast kan het zin-

vol zijn om de lijn niet te stoppen op Noorderpark, maar een eindpunt te maken bij de 

pont die uitkomt bij de Zamenhofstraat. Daar is meer ruimte hebben voor rangeer- en 

opstelplekken (zoals bij Isolatorweg). Ook zorgt het voor een betere verbinding van 

Noord met Java-Eiland en geeft het overstapmogelijkheden bij Azartplein op tram en 

bus. Ten slotte wordt Station Noorderpark aantrekkelijker met een betere aansluiting 

van Oost en West op de Noord/Zuidlijn, die hiermee meer passagiers kan trekken.

Voor de MaaS-oplossing wil Volt een tender uitschrijven, gelijk aan hoe dit gedaan is 

voor de proef op de Zuidas.186 Of dit een tijdelijke oplossing is (in afwachting van een 

metrostation) of permanent blijft, zal moeten blijken uit het daadwerkelijke gebruik 

van deze dienst. Wel belangrijk is om te zorgen dat minder digitaal vaardige bewoners 

de mogelijkheid hebben om dit vervoer te gebruiken.

Middelen

Volt realiseert zich dat er flinke kosten gemoeid zijn met zo’n groot infrastructuur 

project. Het is daarom belangrijk om het sluiten van de metroring opnieuw te onder-

bouwen en daarmee wel aanspraak te maken op financiering door het nationale gro-

eifonds.

Dit om in ieder geval de 1,7 miljard die voor het oorspronkelijke plan gevraagd werd te 

krijgen. Dit zal echter met de andere route onder het IJ door niet voldoende zijn is om 

dit gehele project te bekostigen. Daarom gaat de bijdrage van de gemeente Amster-

dam, de vervoersregio (VRA) en de vervoerders ook omhoog. Verdere uitwerking en 

doorrekening zal duidelijk maken hoeveel dit zal zijn. 

185 https://www.ad.nl/rotterdam/overal-ondergrondse-metro-onhaalbaar~a2d20b6f/

186 https://smartmobilitymra.nl/thema/mobility-as-a-service/
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4.13 Bereikbare randgemeenten via metro en snel busvervoer

Waarom

In de zomer van 2018 zorgde de start van de Noord/Zuidlijn voor een grotere ver-

andering in het OV-netwerk van Amsterdam. Dit zorgde voor de nodige verlichting 

van drukke metro’s en trams in de ochtend- en middagspits. Veel Amsterdammers en 

forenzen moesten wel wennen aan verandering in hun dagelijkse reispatroon, vanwe-

ge bijkomende verandering in bus- en tramlijnen. In Amsterdam Noord leeft ook het 

gevoel dat ze erop achteruit zijn gegaan.187 Dit geeft aan dat het huidige netwerk nog 

niet voor iedereen goed werkt.

Het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Hoofddorp is noodzakelijk ter vervan-

ging van de vele Sprintertreinen, om ruimte te maken voor meer sneltreinen door de 

schipholtunnel en om de Haarlemmermeer beter bereikbaar te maken. Volt steunt 

dan ook het ingediende plan hiervoor bij het Nationale Groeifonds,188 maar denkt niet 

dat dit voldoende is. Ook Purmerend en Almere zijn belangrijke randgemeenten voor 

Amsterdam om te verbinden. Vooral de uitdaging van stedelijke woningbouw kan niet 

opgelost zonder bouwen in de randgemeenten. Maar hierbij moeten wel voldoende 

snelle verbindingen richting de stad aanwezig zijn.189 Dit is nu niet altijd het geval en 

Volt wil hier iets aan doen.

Wat

Volt wil het bestaande metronetwerk uitbreiden en de Noord/Zuidlijn doortrekken. 

Het gaat hierbij dan niet enkel om het verlengen van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol 

en Hoofddorp, maar ook juist van Amsterdam Noord naar Purmerend. Hierdoor wordt 

Noord nog beter bereikbaar, zeker in combinatie met extra stations en de aansluiting 

van de westelijke metrolijn op Noorderpark die Volt wilt maken (zie beleidsvoorstel 

14.12).

Ook de verbinding met Almere zou op zo’n manier mogelijk zijn, zoals voorgesteld 

met de IJmeerlijn vanuit de diemer tak van de metro (lijn 53).190 Volt denkt echter dat 

de ontsluiting van het nieuwe woongebied Almere Pampus zich goed leent voor een 

hoogwaardige snelle busverbinding met daarvoor de aanleg van een nieuwe busbaan.

 

187 https://www.ovpro.nl/metro/2019/07/18/gvb-herkent-zich-niet-in-kritisch-rapport-noord-zuidlijn/

188 https://www.nationaalgroeifonds.nl/projecten/infrastructuur

189 https://www.parool.nl/amsterdam/zonder-geld-voor-de-ijmeerlijn-en-de-ringlijn-komt-de-bouw-van-
bijna-100-000-woningen-in-gevaar~ba85518a/

190 https://www.metropoolregioamsterdam.nl/wp-content/uploads/2019/11/Regionaal-OV-Toekomstbeeld-
2040Noord-Holland-en-Flevoland.pdf
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Hoe

Best practice: Kopenhagen en Barcelona
Net zoals Europese steden als Kopenhagen en Barcelona, zal het doortrekken van de 
Noord/Zuidlijn naar Schiphol het veel makkelijker maken om reizigers direct in het cen-
trum te krijgen op de juiste locatie. Dit zorgt voor meer ruimte op het centraal station 
en in bussen en trams. Hiervoor hoeven geen extra metrostations gebouwd te worden. 
Tussen Noord en Purmerend zal onderzocht moeten worden welke haltes iets toevoe-
gen, maar ligt een stop in het zuiden van Purmerend voor de hand.

Een snelle busverbinding op daarvoor aangelegde wegen (in het engels BRT, Bus Ra-

pid Transit genoemd) wil Volt via IJburg, over een brug over het IJmeer richting Alme-

re laten lopen. Dit sluit goed aan op het huidige busnetwerk met vele vrije busbanen 

in Almere. Uiteraard zal deze verbinding met dubbel-gelede (harmonica) uitstootvrije 

bussen gereden worden, zodat er voldoende capaciteit is en het voor het milieu en 

CO2 uitstoot geen nadeel heeft ten opzichte van een metrolijn. Om de grote vraag 

naar stroom en grid aansluitingen te voorkomen, kunnen deze voertuigen op waters-

tof gaan rijden en tanken bij de waterstoftankstations die Volt in Amsterdam wil rea-

liseren (zie beleidsvoorstel 1.7).

Een dergelijk BRT-systeem is buiten Europa erg gebruikelijk, maar in Europa nog niet 

heel veel toegepast. Als voorbeeld kijkt Volt nadrukkelijk naar Rouen, waar dit sys-

teem naar volle tevredenheid loopt.191

Middelen

Omdat voor het huidige uitbreidingsplan voor de Noord/Zuidlijn Slechts 50% van de 

kosten is toegezegd door het Groeifonds infrastructuur, dient dit beter onderbouwd 

te worden in combinatie met de andere maatregelen die Volt voorstelt.192

Onderzoek laat zien dat een BRT in ontwikkelde landen qua investering per kilometer 

slecht 25-30% van de kosten van een metrolijn (Light rail) is.193 UIteraard moet het pro-

ject nog verder onderzocht en doorgerekend worden. Maar grof geschat betekent dit 

dat de verbinding met 1,5 miljard gerealiseerd kan worden, in plaats van de geschatte 

5 miljard die nodig is voor de IJmeerlijn metro.

191 https://geertkloppenburg.nl/best-practices-the-brt-system-of-rouen/

192 https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Analyse-voorstel-B-NGF-Schaalsprong-Metropolitaan-
OV-MRA-en-Verstedelijking.pdf

193 https://brtguide.itdp.org/branch/master/guide/why-brt/costs
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4.14 Benutten van spoor voor Amsterdamse treinring

Waarom

In Nederland ligt 3200 kilometer spoorwegnet,194 met een totale spoorlengte van 

7097 kilometer.195 299 hiervan ligt in Amsterdam. Daarbij komt ook nog de ruimte die 

het spoor voor het opstellen van treinen in beslag neemt. Volt wil deze infrastructu-

ur niet alleen voor forenzen en doorreizen, maar ook voor reizen binnen Amsterdam 

benutten.

Op dit moment worden treinen met name gebruikt door forenzen die in, uit of door 

Amsterdam gaan. Het spoor wordt weinig benut door Amsterdammers die binnen de 

stad reizen. Dit komt doordat de Sprinterlijnen van NS vaak op Amsterdam Centraal 

Station eindigen en lange wachttijden hebben daar. Hierdoor is de reistijd in de trein 

binnen de stad te lang. Daardoor is het niet aantrekkelijk om bijvoorbeeld van Muider-

poort naar Sloterdijk te reizen.

Het beter benutten van het bestaande spoor in Amsterdam zal de druk op de metro 

en tram laten afnemen. Daarmee wil Volt ook voorkomen dat er geïnvesteerd dient te 

worden in het sluiten van de metroring tussen Isolatorweg en CS (zie beleidsvoorstel 

14.12).

Wat

Volt wil een trein-ringlijn in Amsterdam met sprintertreinen instellen, die lijkt op de 

S-Bahn in Berlijn. Deze A-lijn dient een groot gedeelte van de twaalf treinstations in 

de gemeente Amsterdam direct met elkaar te verbinden. Vanuit Amsterdam Centraal 

gezien zal deze zowel linksom (via Sloterdijk en Lelylaan) als rechtsom (via Muider-

poort en Diemen) gaan rijden. Volt kiest hier voor een groter rondje dan via Amstel, 

omdat tussen Centraal en Amstel al een goede metroverbinding ligt. Vanuit Lelylaan 

zal op Schiphol (of Hoofddorp vanwege noodzakelijke ruimte) teruggereden worden 

naar Zuid. Dit is nodig omdat er geen spoor ligt tussen Lelylaan en Zuid (en er al een 

metroverbinding is). Voordeel is dat het dan voor de aankomende reizigers makkelij-

ker is om in Amsterdam komen.

Belangrijk daarbij is een duidelijke naamgeving en routeaanduiding (A-West en A-

Oost). Ook een goede nieuwe kleurstelling en merknaam maakt deze treinen makke-

lijk te vinden, voor zowel bewoners als toeristen. Ten slotte moet het simpel worden 

194 https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/verkeer-en-vervoer/vervoermiddelen-en-infrastructuur/spoorwegen

195 https://www.jaarverslagprorail.nl/verslag/kerncijfers
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om van deze lijn over te stappen op metro, tram of bus. Dit gaat met een laagdrem-

pelig goedkoop ticket (zie beleidsvoorstel 14.16). Zodat ook alle Amsterdammers hier 

gebruik van kunnen maken.

Hoe

Omdat het spoor in Amsterdam deel uitmaakt van het landelijke hoofdrailnet, zal 

deze nieuwe ringlijn tot en met 2035196 door de NS worden uitgevoerd. De gemeente 

moet daarom met NS in gesprek om dit in de landelijke dienstregeling te krijgen.

Volt is zich bewust van het feit dat het Nederlandse spoornet na Zwitserland en Japan 

het twee na drukste ter wereld is. Daarom moet Amsterdam samen met NS en ProRail 

optrekken om deze nieuwe A-lijn in te passen in de landelijke dienstregeling. Dit kan 

gevolgen hebben voor een aantal regiosprinters op doorreis langs Centraal Station. 

Deze krijgen mogelijk een nieuw eindstation op Sloterdijk, Schiphol, Diemen of Bijlm-

er ArenA. Dit kan een iets langere reistijd en extra overstap voor specifieke forenzen 

groepen betekenen. Volt verwacht dat dit effect beperkt zal zijn, ook omdat er in de 

toekomst gebruik gemaakt kan worden van nieuwe software en systemen. Hiermee 

kunnen treinen dichter op elkaar rijden,197 waardoor er ruimte ontstaat voor de A-lijn.

Verder kan gekeken worden of het zinvol is om een A-Station bij Westerpark en bij 

Rietlandpark te bouwen, waardoor op tramlijnen kan worden overgestapt en daar-

mee de nieuwbouwwijken een goede verbinding krijgen. Op bestaande stations zal 

een goede aansluiting op metro, tram en bus gegarandeerd zijn, vanwege de hoge 

frequentie waarin de A-lijn zal rijden.

Middelen

Omdat gebruikgemaakt wordt van de bestaande infrastructuur, kan deze lijn zonder 

grote investeringen gemaakt worden. Wel is onderzoek nodig naar het enkelspoor 

tussen Diemen en Diemen Zuid. Mogelijk moet dit dubbelspoor worden, zodat de trei-

nen hoogfrequent twee kanten op kunnen rijden. Dit zou wel een grotere investering 

zijn.

De nieuwe deelmobiliteit platformsystemen die in de toekomst nodig zijn, worden 

door ProRail al landelijk aangekocht en ingevoerd. Hier kan de A-lijn van mee profite-

ren, zonder dat Amsterdam hier kosten voor hoeft te maken. 

196 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/06/29/bijlage-1-beleidsvoornemen-nieuwe-vervoer-
concessie-hrn

197 https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/5025921/nieuwe-software-prorail-meer-treinen-spoornet
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Wel kan Amsterdam de NS en ProRail financieel tegemoet komen, door bij te dragen 

aan de bestickering van bestaand materieel en bewegwijzering op stations. Omdat ex-

tra inkomsten die binnenkomen voor de NS zijn, zal een goede businesscase bepalen 

wat de hoogte van deze bijdrage is. 

Indien er nieuwe stations gebouwd dienen te worden, is de investering uiteraard een 

stuk groter. Mocht na 2035 het hoofdrailnet niet standaard of volledig gegund worden 

aan de NS, zou deze lijn na aanbesteding ook door een andere vervoerder (wellicht go-

edkoper) gereden kunnen worden. Dit kan ook het moment voor nieuwe treinen zijn, 

of overname van de door NS voor deze lijn aangeschafte treinen.

4.15 Verminderen van boven- en ondergrondse 
centrum parkeerplekken

Waarom

Er zijn zo’n 8,2 miljoen auto’s in Nederland en zo’n 16 miljoen parkeerplekken, waarvan 

tweederde in de openbare ruimte. Ook in de stad Amsterdam zijn er voor elke auto 

bijna twee parkeerplekken beschikbaar. In de stad Amsterdam, waar ruimte schaars is, 

concurreert een parkeerplek met ander soort gebruik van de openbare ruimte (fiet-

spad, speelplek, terras of park). 

Volt vindt dat we een punt hebben bereikt waarin autobezit niet langer moet worden 

gestimuleerd door de bouw van autogarages in het centrum of het afgeven van go-

edkope parkeervergunningen. Door de gevolgen van autorijden voor het milieu, maar 

ook de schaarste van openbare ruimte, mag autobezit het niet winnen van de andere 

belangen in de stad. 

Wat

Volt pleit voor het permanent stoppen met uitbreiden van parkeeroplossingen binnen 

de Amsterdamse ring (zoals Willibrordus Garage). In plaats daarvan wilt Volt gebruik 

maken van parkeeroplossingen op mobiliteitsknooppunten, zoals de Amsterdam Are-

nA, en deze parkeeroplossingen verder uitbreiden. 

Parkeervergunningen in het centrum zullen worden ingeleverd na verhuizing, bij over-

lijden van de eigenaar of diens partner of bij het einde van het autobezit door de ver-

gunninghouder. De vergunningen keren dan niet meer terug in het uitgiftesysteem. 

Hierdoor kan de stad Amsterdam langzaam de 265.000 parkeerplaatsen op straat 

(ten opzichte van 167.000 plaatsen in garages) teruggeven aan de stad. Zo wordt de 

openbare ruimte weer bruikbaar voor iedere Amsterdammer, in plaats van een select 

gezelschap.
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Hoe

Het uitbreiden van parkeeroplossingen buiten de stad en het informeren van Amster-

dammers over deze parkeeroplossingen, en hoe ze er komen.

Volt stelt voor om parkeren en parkeervergunningen duurder te maken, om zo auto-

stilstand te ontmoedigen en dit geld te kunnen inzetten voor parkeergelegenheid bui-

ten de stad. Door stilstand van auto’s te beprijzen, wordt de burger gestimuleerd om 

het autobezit te heroverwegen, of anders in te richten. Vaak is dit een win-winsituatie: 

gebruikmaken van een parkeergelegenheid buiten het centrum en de reis vervolgen 

met het openbaar vervoer is beter voor het milieu en vaak ook sneller. De gemeen-

te Amsterdam zal de Amsterdammer actief informeren over parkeergelegenheden 

buiten de stad en de openbaar vervoer mogelijkheden van thuis tot waar de auto ge-

parkeerd staat. Wie de auto slechts af en toe gebruikt, zal gestimuleerd worden om 

na te denken over alternatieven als deelauto’s of -scooters, en zo afstappen van het 

autobezit. 

Bij het verhogen van de kosten van parkeren en parkeervergunningen, wilt Volt re-

kening houden met inwoners met een laag inkomen, die hun auto nodig hebben voor 

bijvoorbeeld (vrijwilligers)werk. Zij kunnen een mindering op de kosten aanvragen en 

zullen worden geïnformeerd over de voordeligste parkeerlocatie of openbaar vervo-

er-route. Zo behaalt deze maatregel het juiste doel: het ontmoedigen van autogebru-

ik dat kan worden vervangen door een rit in het openbaar vervoer.

Middelen

Het uitbreiden van parkeeroplossingen buiten de stad zal moeten worden bekostigd. 

Volt pleit voor het verhogen van de parkeerkosten in de binnenstad, om zo geld vrij te 

maken voor het versterken van het openbaar vervoer netwerk in de stad (zie andere 

beleidsplannen Mobiliteit), om zo parkeergelegenheden met de gehele stad te ver-

binden.

4.16 Betaalbaar Amsterdams combi-OV-ticket

Waarom

Het CBS laat zien dat in stedelijk gebied zoals Amsterdam jaarlijks gemiddeld per in-

woner 676 kilometer wordt afgelegd met bus, trein en metro.198 De inwoners die aan 

de randen van de stad wonen, nemen hiervan de meeste kilometers voor hun rekening 

en maken daarmee ook de hoogste kosten. Zij hebben echter vaak minder te besteden 

dan stadsgenoten die centraler wonen.

198 https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/verkeer-en-vervoer/personen/openbaar-vervoer
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Daarnaast kun je met een OV-chipkaart wel overstappen op een andere vervoerder 

(bijvoorbeeld van GVB-tram naar Connexxion-bus) zonder het opstaptarief opnieuw 

te betalen, maar is dit niet het geval bij een overstap naar de trein.199 Hierdoor wordt 

reizen met Amsterdams OV in combinatie met trein ontmoedigd. Iemand in bijvoorbe-

eld Osdorp zal daarom eerder geneigd zijn om de auto te nemen.

Wat

Volt wil de prijs van dit ticket variabel maken voor Amsterdammers, door het te kop-

pelen aan de afstand van het woonadres tot aan het centrum. Hoe verder buiten het 

centrum je woont, hoe goedkoper het wordt. Dit zal helpen om de groeiende ongelij-

kheid in Amsterdam en tussen bepaalde wijken terug te dringen (zie beleidsvoorstel 

3.2).

Hoe

Volt kijkt bij dit onderwerp nadrukkelijk naar de tarievenstructuur in Berlijn, waar je 

voor 3 euro voor 2 uur tot ver buiten het stadscentrum kunt reizen met bus, tram, me-

tro en trein.200 Ook Brussel heeft een soortgelijk systeem. 201

Beste practice: Berlijn
In Berlijn wordt het treinverkeer (S-bahn) door dezelfde vervoerder gereden als het 
overige OV. Dit is in Nederland niet het geval, waardoor het lastiger is om een combi-
ticket van de grond te krijgen. Maar Brussel laat zien dat het met twee verschillende 
vervoerders wel mogelijk is. Volt wil daarom alle vervoerders in Amsterdam (NS, GVB, 
Connexxion, EBS) aan tafel zetten om dit verder uit te werken, ook in overleg met de 
vervoerregio Amsterdam (VRA). Op die manier moet het mogelijk zijn om voor zowel 
reizigers als vervoerders een win-winsituatie te creëren.

Vervolgens dient het eenvoudig te zijn om dit ticket aan te schaffen, voor zowel in-

woners van Amsterdam als bezoekers. Zowel via verkooppunten als online (printbaar 

met QR-code of op de smartphone). Maar het ticket kan uiteraard ook op de OV-chip-

kaart worden gezet. Al zal deze in de toekomst (voor 2024 in heel Nederland) ver-

vangen worden door inchecken met een bankpas,202 zoals nu al in Lelystad en Gooi & 

Vechtstreek het geval is.

199 https://www.ov-chipkaart.nl/zo-werkt-reizen/hoe-werkt-het-reizen/overstappen.htm

200 https://www.bvg.de/de/Tickets/Preise

201 https://www.belgiantrain.be/en/tickets-and-railcards/train-and-other-transport/train-bus-tram-metro/brussels

202 https://wijnemenjemee.nl/divers/nieuws/snel-betalen-met-bankpas-of-mobiel/
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Voor inwoners van Amsterdam zal bij online aanschaf via DigID het juiste kortingsta-

rief bepaald worden. Voor mensen die minder digitaal actief zijn, wordt het mogelijk 

om in de buurt (bijvoorbeeld in een supermarkt of sigarenzaak) met korting het ticket 

aan te schaffen. Doordat deze adressen voldoende ver buiten het centrum liggen, 

gaat Volt ervan uit dat de klanten die daar komen ook in de buurt wonen en het niet 

loont om speciaal daar naartoe te reizen om een goedkoper ticket te kopen.

Middelen

De OV-kaart is al geschikt om speciale producten te bevatten, dus hier zullen geen 

grote kosten aan verbonden zijn. 

Om de tarieven laag te houden, zal geld vrij gemaakt moeten worden in het Amster-

damse budget. Volt wil dit in eerste instantie betalen vanuit hogere (centrum) par-

keertarieven voor bezoekers en bewoners. Al zullen deze in de toekomst ook gaan 

afnemen, als het autoverbruik in Amsterdam daalt. De grootste geldbron voor dit ini-

tiatief zal daarom komen van de miljoenen besparingen van het niet verder bouwen 

van ondergrondse parkeerplaatsen (zie beleidsvoorstel 14.15).

Ten slotte wil Volt kijken of het met dit initiatief kan bijdragen aan verdere Europese 

samenwerking op OV-ticketing gebied, mogelijk samen met Berlijn en Brussel. Onder-

zoek laat zien dat hier nog heel veel uitdagingen liggen,203 maar dit geeft ook mogelij-

kheden om aanspraak te maken op Europees innovatiefonds.

203 https://ec.europa.eu/transport/sites/default/files/vva-grimaldi_exec_summary_ticketing_study.pdf
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Amsterdammers weten wat er in de stad speelt en voelen zich mede-eigenaar van de 
stad. Wij hebben altijd invloed op de toekomst van de stad en weten wanneer en hoe 
we daaraan kunnen bijdragen. Volt noemt dit citizen empowerment en ziet dit als cru-
ciaal onderdeel van de gemeentelijke samenleving.

Overheid en democratie

In Amsterdam is behoefte aan een bredere democratische dialoog tussen bewoners 
en overheid en tussen bewoners onderling. We zetten nadrukkelijk in op nieuwe ini-
tiatieven om dit doel te bereiken, niet alleen in verkiezingstijd, maar altijd en ove-
ral. Bewoners die meer invloed hebben op gemeentelijk- en stadsdeelniveau, voelen 
zich meer betrokken en weten allemaal hun weg goed te vinden naar (noodzakelijke) 
publieke voorzieningen. Dit alles versterkt daarmee het politiek vertrouwen van de 
Amsterdammer. 

Kunst & cultuur

Kunst en cultuur zijn essentieel voor de sociale cohesie van Amsterdam, ook in je eigen 
buurt. Door stadsdeelbudgetten beschikbaar te maken voor kunst en cultuur, krijg je 
als bewoner meer eigenaarschap van de stad en de leefomgeving. Na de effecten van 
de covid-19 pandemie op de culturele sector speelt de gemeente een actieve rol om 
extra financieringsstromen voor de culturele sector te financieren via het herstelplan 
van kunst- en cultuursector vanuit de EU. Dit doet de gemeente alsmede door net-
werkmogelijkheden op te zetten waarbij de culturele sector en het bedrijfsleven aan-
gespoord worden om samen te werken. 

Media

Volt maakt zich hard voor onafhankelijke stadsmedia die veilig hun werk moeten kun-
nen doen. De lokale stadsmedia faciliteren immers de democratische dialoog en vor-
men een essentiële informatievoorziening voor de bewoners van de stad.
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KUNST, CULTUUR, MEDIA

5.1 Erfgoed, identiteit, en cultuurhistorie

Waarom

De stad Amsterdam heeft ruim 7.500 rijksmonumenten. Daarmee is het in Nederland 

de stad met de meeste rijksmonumenten. In de snelle ontwikkelingen van vandaag 

de dag, zien we ook een hang naar koestering van wat van waarde is. Erfgoed leeft 

en leeft steeds meer in onze stad. Niet alleen gaat het daarbij om de grachtengordel 

die op de Unesco werelderfgoedlijst staat, maar ook om architectonische en steden-

bouwkundige waarde in andere delen van onze stad. Recentelijk was er een stevige 

discussie over het al dan niet slopen van een stadsvilla aan de Van Eeghenstraat.204 En 

niet alleen in Zuid, maar ook gebieden, straten en bouwblokken in West zijn het waard 

om een gesprek over te voeren. Iedereen heeft daarbij een mening over erfgoed.

Zoals in de Van Eeghenstraat, zien we veel ontwikkelaars die aan de slag gaan met 

sloop en nieuwbouw. Daarmee bepaalt degene met de grootste portemonnee. Het 

zouden echter de bewoners en experts moeten zijn die hierover mee kunnen praten 

en beslissen. Bewoners hebben weinig invloed op wat er in de stad gebeurt op het 

gebied van erfgoed. Het zou goed zijn ze een stem hierin te geven. 

Volgens experts heeft Amsterdam een achterstand in juridische bescherming en ar-

chitectonische inventarisatie van de stad. Dat leidt ertoe dat gebouwen die wellicht 

een bescherming zouden kunnen genieten, door middel van een sloopmelding tegen 

de vlakte kunnen gaan. In vele gevallen is dat zonde. Niet omdat we zo behoudend 

zijn, maar omdat de uitdagingen in onze stad, zoals verduurzaming en woningnood, 

niet hoeven te betekenen dat oude panden gesloopt hoeven te worden. Maak gebruik 

van ons waardevolle erfgoed om deze uitdagingen aan te gaan zonder iets onnodig 

weg te gooien. 

Wat

Amsterdam zou weer een voortrekkersrol moeten spelen op het gebied van bescher-

ming van erfgoed. Bescherming van erfgoed is een periode geen topic meer geweest, 

maar begint nu steeds meer prominentie te krijgen. Dat zien we onder andere in de 

verontwaardiging bij sloop van panden. Erfgoed is van iedereen, maar zo wordt het 

nog niet opgevat. Bewoners staan vaak machteloos bij nieuwbouwplannen. Participa-

tie loopt vaak op niets uit.

204 https://www.at5.nl/artikelen/211163/sloop-panden-van-eeghenstraat-toch-begonnen-ondanks-protest-buurt.
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Juridische bescherming van erfgoed is een probleem. Die bescherming geldt momen-

teel maar voor een klein gedeelte, namelijk de monumenten. Alles buiten monumen-

tenstatus orde 1 is niet juridisch beschermd en kan dus worden gesloopt. Daarnaast 

wordt de monumentale waarde vooral gebaseerd op esthetiek en onvoldoende op 

cultuurhistorische waarde.

Er wordt vaak verwezen naar het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit bij 

het verdedigen van een goedkeuring tot slopen. Maar deze commissie is betrokken bij 

bouw en niet bij sloop. Het is in Amsterdam makkelijker om een gebouw te slopen dan 

een dakkapel te plaatsen.

In Amsterdam is qua vergunningen de renovatie en behoud van een pand moeilijker 

dan sloop of nieuwbouw.

Er is geen uniformiteit tussen stadsdelen. Stadsdelen hebben een achterstand bij het 

aanwijzen van een status waardoor er onnodig panden gesloopt worden.

Vandaag de dag zijn er vele regelingen om verduurzaming van monumentale panden 

uit te voeren. Dit wordt echter te weinig gezien. Het is lang niet altijd nodig om pan-

den met dit argument te slopen. Het doorvoeren van beschermd stadsgezicht wordt 

in Amsterdam niet voortvarend opgepakt. 

Hoe

Volt wil dat we niet alleen oordelen op basis van esthetische waarde zoals we nu doen, 

maar ook op basis van cultuurhistorische waarde. Daarom pleiten we voor een betere 

juridische verankering van orde 2 panden en willen we een herwaardering systeem. 

We willen een update van de Amsterdamse waardenkaart en erfgoed en cultuurhisto-

rische waarden verankeren in het nieuwe omgevingsplan (de opvolger van de bestem-

mingsplannen).

Volt wil dat er uniformiteit tussen de stadsdelen komt en dat de centrale stad hier 

regie in neemt. Daarnaast moet het aanwijzen van een status versneld worden. Daar-

naast moet de afdeling Archeologie in de gemeente beter betrokken worden bij de 

cultuurhistorische waarde in Amsterdam.

Volt wil dat woningcorporaties onderling beter afstemmen wie wat en wanneer 

sloopt. Daartoe willen we ook de burgerfora inzetten om plannen in de straat af te 

stemmen. Mensen in de straat weten immers het meeste van de straat. Experts kun-

nen hen daarbij adviseren.
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5.2 Een gezond ecosysteem voor de kunsten

Waarom

Kunst en cultuur reflecteren in al hun verschijningsvormen de identiteit van de samen-

leving. Kunst biedt de nieuwsgierige burger een spiegel van de samenleving van nu 

en kan helpen bij het reflecteren op de uitdagingen waarvoor de samenleving staat. 

Daarnaast biedt kunst alle burgers mogelijkheden tot ontspanning, verdieping, spiri-

tualiteit, zingeving en genot. Kunst en cultuur kunnen bijdragen aan.

Kunst en cultuur zijn ook grensoverschrijdend en dragen op die manier bij aan begrip 

voor en affiniteit met andere culturen en landen, zoals Volt ook heeft uitgewerkt in 

het landelijke beleidsprogramma.205 Kunst en cultuur helpen de gedeelde waarden 

van Europeanen te benadrukken.

In de culturele sectoren komen creativiteit en vakmanschap samen. Behoud en ver-

sterking hiervan zijn alleen mogelijk wanneer de continuïteit van de sectoren gewaar-

borgd zijn. Met name de kunstenaars zijn kwetsbaar (dit aspect is nader uitgewerkt 

bij de probleemstelling). Deze groep willen we zo zelfstandig mogelijk kunnen laten 

opereren, zodat deze ook gemakkelijk aansluiting kan vinden bij de media- en enter-

tainment wereld en creatieve zakelijke dienstverlening. Dat vraagt om investeringen 

en ondersteuning op langere termijn.

Wie kiest voor een loopbaan in de culturele sector moet op een rechtvaardige en eerlij-

ke wijze deel kunnen nemen aan de economie. De positie van zelfstandige kunstenaars 

en andere personen die zelfstandig werkzaam zijn in de culturele sector (podiumkuns-

ten, muziekonderwijs, beeldend kunstenaars) is echter kwetsbaar. Zelfstandige kunst-

enaars komen van hun artistieke werk alleen vaak niet rond. Zo werken zelfstandige 

kunstenaars bijvoorbeeld ook als postbode of in de horeca. In het gunstigste geval 

doceren ze kunstvakken op een (middelbare) school. 

Waar lokaal financiële en logistieke ondersteuning voor kunstenaars bestaat, is deze 

vaak sterk voorwaardelijk. Dat is tot op zekere hoogte begrijpelijk – het gaat hier om 

geld van de samenleving. Subsidies voor kunstenaars zijn vaak afhankelijk van de mate 

waarin de kunstenaar zich tot verlengstuk van de overheid maakt; kunst moet dan 

maatschappelijk relevant of educatief zijn en de waardering van kunst ‘op zich’ speelt 

een beperkte of geen rol.

205 Beleidsprogramma Volt Nederland, https://drive.google.com/file/d/1hhQanjVHYJ5JoqNQgWw5hrdameyWbeXY/
view, 196-197.
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Zelfstandige kunstenaars komen veel uitdagingen tegen. Een belangrijke is het vin-

den van een betaalbare woon- en werkplek, noodzakelijk om te kunnen werken als 

kunstenaar. Gemeenten met een kunstopleiding bieden vaak enig aanbod, maar daar-

buiten is dit aanbod vaak zeer schaars en vaak ook alleen maar beschikbaar voor een 

paar maanden (kraak, antikraak). 

Die problemen leiden af van de opbouw van een portfolio, een artistieke loopbaan 

en de artistieke zelfontplooiing. Op die wijze worden de kansen van kunstenaars be-

perkten is hun economische situatie onevenredig kwetsbaar en achtergesteld bij de 

positie van andere vrije beroepsbeoefenaren 

De coronacrisis maakte deze toch al kwetsbare groep kwetsbaarder. Exposities wer-

den afgezegd of uitgesteld. Voorstellingen en lessen konden geen doorgang vinden. 

De ondersteuning achteraf is beperkt. De overheid lijkt onvoldoende oog te hebben 

voor de knelpunten. Veel kunstenaars missen zo de boot. 

Wat

Volt onderkent het zelfstandige belang van kunst en cultuur. Daarnaast zien we de 

toegevoegde waarde voor de samenleving van kunst en cultuur. Volt wil ervoor zor-

gen dat het Rijk en de gemeenten deze uitgangspunten uitdrukkelijk erkennen en als 

zelfstandig uitgangspunt nemen voor beleid.

Een eerlijke economie brengt met zich mee dat wie een professioneel pad kiest, zich 

daarmee in beginsel zou moeten kunnen bedruipen. Wij vinden het van belang dat 

kunstenaars moeten kunnen leven en werken als kunstenaar, niet als barman of post-

bode. 

Kunst en cultuur functioneren binnen een kwetsbaar ecosysteem. Dat ecosysteem is 

vaak erg lokaal, en deze bestaat als het ware binnen een ‘bubbel’, die ook vaak samen-

hangt met een gevolgde kunstopleiding. Afgestudeerden van een bepaalde kunst-

opleiding kunnen zo een zichtbare ‘scene’ creëren. Hierop zou de gemeente moeten 

acteren, bijvoorbeeld bij het organiseren van evenementen bij musea en podia, het 

opzetten van galeries en expositieruimtes en het ontwikkelen van een broedplaat-

senbeleid. 

Wij vinden dat gemeenten hun eigen ecosysteem moeten leren kennen door dit te on-

derzoeken, de sterktes en zwaktes in kaart te brengen en waar nodig te verstevigen. 

Zo creëren we een functionerend ecosysteem voor kunstenaars.206

206 https://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/topsectoren/topsector-creatieve-industrie
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Hoe

Volt wil op een aantal manieren bijdragen aan oplossingen.

Cultuursubsidies

• Gemeente Amsterdam houdt bestaande subsidies ten minste in stand. We passen 

het beschikbare subsidiebudget voor de eerstvolgende subsidieperiodes aan voor 

zover zij de afgelopen jaren geen inflatiecorrectie hebben toegepast en passen in 

de toekomst inflatiecorrectie toe.

Best practice: Berlijn
Op het vlak van het bieden van nazorg na de coronacrisis aan individuele makers, zoekt 
Volt aansluiting bij de aanpak die is voorgesteld in het programma voor de gemeente-
raadsverkiezingen in Berlijn. Volt is een voorstander van gerichte financiële bescher-
ming die in ieder geval bescherming biedt zolang de kunstenaar nadelige gevolgen 
ondervonden heeft of ondervindt van de beperkende maatregelen. Wij onderkennen 
dat de beperkingen ook een na-ebbend effect hebben. Dat vraagt om een ruimhartige 
beoordeling, toekenning en controle. Financiële ondersteuning moet eenvoudig toe-
gankelijk zijn en ten goede komen aan de kunstenaar of maker zelf. De ondersteuning 
moet toereikend zijn om te zorgen voor een acceptabele levensstandaard.

Middelen

Wij vinden dat subsidiëring er moet zijn voor de kunstenaar. Dat betreft ook de coro-

na-gerelateerde ondersteuningsmaatregelen. Die regels kunnen beter en de compen-

satie moet terechtkomen waar deze hoort: bij de kunstenaar die inkomsten gederfd 

heeft door corona en door de beperkende maatregelen die zijn afgekondigd bij de 

bestrijding van de pandemie.

Deels zijn ook meer middelen noodzakelijk: structurele indexering van subsidies kost 

op lange termijn meer, maar zal zich uiteindelijk terugverdienen in een economisch 

gezondere kunst- en cultuursector. Dat heeft ook spin-off effecten voor andere sec-

toren, zoals de culturele bedrijfstakken (media en entertainment, zakelijke culturele 

dienstverlening). Ook verbetert het vestigingsklimaat voor deze sectoren in de ge-

meente. Tegelijkertijd vergroot het de leefbaarheid en draagt het bij aan kwalitatief 

hoogstaand toerisme.
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5.3 Zorg voor veilig, onafhankelijk en 
kwalitatief mediapluralisme

Waarom

Een krachtig burgerschap vereist levendige, pluralistische en toegankelijke publieke 

ruimtes in de afzonderlijke stadsdelen en in Amsterdam als geheel. Geïnformeerde 

politieke beslissingen zijn alleen mogelijk onder voorwaarden waarin informatie vrij 

toegankelijk is. Dit vraagt om een functionerende, gezonde en onafhankelijke publie-

ke ruimte, waarin burgers niet alleen toegang hebben tot hoogwaardige informatie, 

maar ook in staat zijn deze informatie te verwerken. Waar diverse perspectieven pu-

bliekelijk worden beraadslaagd door media, politieke actoren en het maatschappelijk 

middenveld. En waar burgers kunnen kiezen tussen geldige politieke alternatieven.

Mediapluralisme is een essentiële pijler van democratie en is daarom verankerd als 

fundamentele waarden in het Handvest van de de grondrechten van de Europese 

Unie. Helaas staat ook het Amsterdamse medialandschap onder hoge druk en stress. 

Er is bijvoorbeeld een negatieve trend gaande waarin journalisten aangevallen en be-

perkt worden in het uitoefenen van hun vak.

Bovendien zijn de informatie- en communicatiegewoonten van veel burgers naar in-

ternet verschoven. Enerzijds vergemakkelijkt internet de toegang tot informatie en 

biedt het burgers nieuwe mogelijkheden voor participatie, discussie en meningsvor-

ming. Aan de andere kant stelt de opkomst van een digitale marktplaats van nieuws 

voor fundamentele uitdagingen voor kwaliteitsjournalistiek, zowel online als in print. 

Overal ter wereld hebben nieuwszenders moeite om duurzame bedrijfsmodellen te 

vinden, terwijl gecoördineerde desinformatiecampagnes de essentie van rationeel 

discours en besluitvorming over de hele wereld ondermijnen. Dit ondermijnt het ver-

trouwen van het publiek in democratische instellingen.

Wat 

Volt streeft ernaar innovatieve oplossingen voor deze uitdagingen te ondersteunen 

door burgers uit te dagen de beschikbare tools te gebruiken die nodig zijn om door 

de complexe medialandschappen van vandaag te navigeren. Volt pleit daarom voor 

een reeks maatregelen om de vrijheid en het pluralisme van de media in Amsterdam 

te waarborgen en de opkomst van een openbare en veilige publieke ruimte te bevor-

deren. Volt pleit ook voor de versterking van Europa‘s diverse culturele landschap om 

het pluralisme dat aan het Europese project als geheel ten grondslag ligt te vrijwaren.



106

MEER PARTICIPATIE VOOR AMSTERDAMMERS

Beleidsprogramma Amsterdam 2022

Hoe 

• Moedig de behandeling van kwaliteitsjournalistiek aan als een publiek goed, niet 

als een handelsartikel. Hoewel een aantal instellingen uitdrukking geven aan een 

begrip van kwaliteitsjournalistiek als een publiek goed, hangt het landschap van 

kwaliteitsmedia ook af van een reeks particuliere actoren. De overgrote meerde-

rheid van deze actoren heeft grote moeite om hun inspanningen te financieren met 

de instrumenten waarover ze beschikken volgens de criteria van de vrije markt (rec-

lame). In de digitale wereld hebben gebruikers vaak toegang tot nieuws via sociale 

media, waar niet-transparante algoritmen vaak geen onderscheid kunnen maken 

tussen kwaliteits- en misleidende media, en gebruikers verwachten journalistieke 

inhoud gratis te consumeren. Sommige spelers hebben hun inhoud van topkwa-

liteit achter betaalmuren geplaatst, waarmee niet-betalende gebruikers worden 

buitengesloten. Volt moedigt de verkenning van innovatieve financieringsmecha-

nismen ten zeerste aan om ervoor te zorgen dat kwaliteitsjournalistiek een pu-

bliek goed wordt, waarbij het niet-uitsluitbare en niet-rivaliserende karakter ervan 

wordt gewaarborgd.

• Zorgen voor de veiligheid en beveiliging van journalisten. De veiligheid en beveili-

ging van journalisten is van fundamenteel belang voor een pluralistisch medialand-

schap. Volt zal een reeks maatregelen steunen om ervoor te zorgen dat journalis-

ten in Amsterdam veilig zijn en een veilige werkomgeving hebben, bijvoorbeeld 

door samen met de Nederlandse Vereniging voor Journalisten een plan van aanpak 

op te stellen. Daarnaast moet de lokale media ondersteund worden in het garande-

ren van de veiligheid van (vrijwillige) journalisten waar hulp nodig is. Daarnaast kan 

de gemeente een informatie-campagne houden over het nut van goede en vrije 

media.

• Zorgen voor duurzame financiering van publieke media. De gemeente aanmoedi-

gen om alleen publieke financiering aan mediaorganisaties toe te kennen op basis 

van niet-discriminerende, objectieve en transparante criteria. De gemeente moet 

aan de slag om ervoor te zorgen dat er een financieringsvoorziening bestaat voor 

media die essentieel zijn voor pluralisme (inclusief geografisch, taalkundig, cul-

tureel en politiek pluralisme), maar niet commercieel levensvatbaar zijn. Ervoor 

zorgen dat de gemeente kan ingrijpen in gevallen waarin bezuinigingen op over-

heidsbegrotingen voor media-actoren de vrijheid en het pluralisme van de media in 

gevaar brengen. Specificeer dat alle financiering afhankelijk is van de naleving van 

de EU-kernwaarden zoals gespecificeerd in art. 2 TEU.
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• Zorg ervoor dat de media onafhankelijk zijn van overheidsinmenging. Zorg ervoor 

dat de publieke media in Amsterdam vrij zijn van overheidsinmenging. Zorg ervoor 

dat de openbare media onder toezicht staan van onafhankelijke instanties, zoals 

mediaraden, die zijn samengesteld uit een politiek en cultureel divers lidmaatschap.

• Aandringen op het verkennen en opzetten van innovatieve mechanismen om bur-

gers te betrekken bij de programmaselectie van de publieke media. Het is belang-

rijk en democratisch om de bewoners actief te maken voor lokale publieke media, 

zowel online als offline. De gemeente kan dit actief faciliteren door communicatie 

en promotie medewerkers en vrijwilligers trainingen aan te bieden om daar mee 

aan de slag te kunnen. 

Middelen

Moet nog verder uitgewerkt worden in lijn met de Financiële Verantwoording. 

OVERHEID, VEILIGHEID, EN DEMOCRATIE

5.4 Een nieuwe bestuurscultuur

Waarom

De verhouding tussen bestuur (college) en volksvertegenwoordiging (raad) is uit 

balans. Op Rijksniveau hebben we daar de afgelopen periode veel voorbeelden van 

gezien. De Tweede Kamer werd niet of onvoldoende geïnformeerd en Kamerleden 

moesten zelfs worden ‘gesensibiliseerd’, wat inhoudt dat ze te kritische vragen stel-

den terwijl eigenlijk van hen verwacht werd dat ze stilzwijgend zouden toestemmen 

met de voorstellen van de regering. Ook op lokaal niveau zijn deze verhoudingen ver-

stoord. De coalitiefracties, met een meerderheid in de raad, hebben een grote infor-

matievoorsprong op de overige fracties. Coalitieakkoorden zijn leidend en er is geen 

of weinig ruimte voor inbreng van andere fracties. Deze bestuurscultuur beïnvloedt 

niet alleen de verhoudingen tussen partijen in de raad, maar maakt dat een coalitie 

in z’n algemeenheid minder open staat voor invloeden van buiten; van instituties zo-

als rekenkamers en andere kennisorganen, maar ook voor input van inwoners. Deze 

cultuur vergroot dus de afstand tussen burger en overheid, juist daar waar er meer 

verbinding nodig is.

De macht van het college is te groot geworden en wordt te vaak misbruikt voor poli-

tiek gewin, in plaats van het te benutten voor datgene waar het nou juist om draait: 

het bevorderen van het algemeen belang. Dit verlangt een ontwikkeling van een nieu-

we bestuurscultuur.
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Wat

Volt staat voor een lokale democratie waarin de verhouding tussen bestuur (college), 

volksvertegenwoordigers (raad), burgers (participatie) en ondersteunende instituties 

in balans wordt gebracht. 

Wij staan voor een open bestuurscultuur (zie ‘Een proactief open gemeente’ voor 

onze plannen met betrekking tot het creëren van meer transparantie), waarbij steeds 

de maatschappelijke opgaven en niet het partijbelang voorop staan. We willen samen 

met de andere partijen in de gemeenteraad en het college van B&W de verantwoor-

delijkheid nemen om effectief wat aan die problemen te doen. Het is belangrijk om 

daarbij steeds ook te horen wat de bewoners en lokale bedrijven en verenigingen voor 

ideeën hebben en gebruik te maken van hun kennis en ervaring (zie ‘Versterken demo-

cratische processen’ voor onze plannen met betrekking tot het versterken en vernieu-

wen van democratische processen). De representatieve democratie die in de gemeen-

teraad gestalte krijgt en de participatieve democratie waarbij vooral de burgers zelf 

aan het woord zijn, vullen elkaar aan en hebben elkaar nodig. 

Hoe

Na de verkiezing is het streven naar: 

• Een raadsakkoord met zoveel mogelijk, zo niet alle partijen, (in plaats van een colle-

geakkoord tussen de partijen die de wethoudersposten onderling verdelen).

• Een open benoemingsprocedure voor nieuwe wethouders door middel van een sol-

licitatieprocedure, waarbij wethouders niet per definitie verbonden hoeven te zijn 

aan één van de partijen in de raad. 

• Wethouders krijgen de opdracht om tot invulling van het raadsakkoord te komen, 

waarbij per onderwerp een meerderheid in de gemeenteraad gezocht wordt. Dit 

akkoord wordt geschreven op hoofdlijnen. Hiermee wordt bedoeld dat een akko-

ord richting geeft, maar veel ruimte overlaat voor dialoog over de wijze waarop 

beleid tot uitvoering wordt gebracht. Door het akkoord niet dicht te timmeren, 

maar ruimte te creëren, wordt de raad meer eigenaar van het besluitvormingspro-

ces, wat het maatschappelijke draagvlak en de kwaliteit van de besluiten ten goede 

komt.

• Daarnaast staat Volt voor actieve betrokkenheid van burgers en lokale organisaties 

bij het gemeentebestuur (zie ‘Versterken democratische processen’). Daarom stelt 

Volt voor om lokale burgerberaden op te richten, waarin burgers het gemeentebe-

stuur direct kunnen adviseren op complexe thema’s. 
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• Om alle burgers directer te betrekken bij het gemeentebestuur wil Volt directe 

inspraakmogelijkheden in de raad en commissies verruimen; zo ook in de vorm van 

een lokaal burgerberaad tijdens het opstellen van het raadsakkoord.

Een gezonde bestuurscultuur is tevens afhankelijk van de mate waarin raadsleden hun 

werk als controlerende macht kunnen uitvoeren. Op dit moment staat de ondersteu-

ning van raadsleden niet in verhouding tot de ondersteuning van bijvoorbeeld een 

wethouder, die soms wel duizenden ambtenaren onder zich heeft. Volt stelt voor om 

de ondersteuning van raadsfracties te vergroten, om deze verhouding meer in balans 

te krijgen. 

Een belangrijk onderdeel hiervan is het wegnemen van verschil in de mate van infor-

matievoorziening vanuit het college tussen coalitie- en oppositiepartijen. De Gemeen-

tewet voorziet in een actieve informatieplicht: het college informeert de raadsleden 

als dat voor de uitoefening van hun taak nodig is. In de praktijk blijkt dat veel infor-

matie binnen het college blijft of hooguit wordt gedeeld met raadsleden van coalitie-

partners. 

Doordat leden in oppositiepartijen vaak pas laat in het proces, of amper geïnformeerd 

worden over beleidsstukken en besluiten (waar nog aan gewerkt wordt), wordt het 

hen lastiger gemaakt om de inhoud te controleren en waar nodig tijdig alternatieven 

te opperen. Denk bijvoorbeeld aan het toeslagenschandaal op Rijksniveau, waar de 

Kamer tientallen zwartgelakte pagina’s kreeg toegestuurd. Of denk aan het proces 

rond de besluitvorming over de aanleg van de Noord/Zuidlijn. Ook intern organisa-

torisch dient de gemeente zich dus transparanter op te stellen door in ieder geval 

informatie te verstrekken over bijvoorbeeld de ambtelijke advisering, beleidsopties 

en af te wegen scenario’s. 

Tot slot dient benadrukt te worden dat een nieuwe bestuurscultuur slechts beperkt 

afdwingbaar is door het invoeren van nieuwe structuren. In de basis betreft het een 

verandering van mentaliteit. Om die reden stellen wij ook voor om intern trainingen, 

cursussen en ontwikkeltrajecten aan te bieden waarin oog is voor transparantie, in-

tegriteit en democratisch professionalisme.

Middelen

Naast de uitgaven voor een betere ondersteuning van de raadsfracties is het verande-

ren van een cultuur niet direct gelinkt aan een concreet prijskaartje. De mentaliteits-

verandering zal moeten plaatsvinden in de dagelijkse omgang tussen inwoners.
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5.5 Openbaarheid en transparantie: Een actief open gemeente 

Waarom

Eén van de frustraties van burgers is geheimzinnigheid bij de besluitvorming van de 

(semi-)overheid. Besluiten worden genomen op een ondoorzichtige manier en dit 

zorgt voor minder draagvlak voor de desbetreffende beslissingen. Dit fenomeen is 

te zien bij de verschillende bestuurslagen, waaronder de gemeente. Dit probleem van 

gebrekkige transparantie is nadrukkelijk naar voren gekomen bij verschillende beleids 

bijeenkomsten (zowel landelijk als lokaal) en in de ondersteunende documenten van 

Volt.

De overheid heeft een speciale positie ten opzichte van haar burgers. De overheid 

maakt regels, int belastingen en bepaalt waaraan dit gemeenschapsgeld wordt be-

steed. Om haar ‘license to operate’ te behouden, moet de overheid transparant zijn in 

wat ze doet, waarom bepaalde keuzes gemaakt worden en op basis van welke infor-

matie en waaraan middelen besteed worden. Uitgangspunt bij openheid en transpa-

rantie moet vertrouwen zijn. 

Uit diverse onderzoeken van onder andere het CBS207 blijkt dat het vertrouwen van 

burgers toeneemt als er sprake is van heldere informatievoorziening en transparan-

tie. Daarbij wordt ingegaan hoe dit vertrouwen zich verhoudt tot onbehagen en pessi-

misme. Uit de resultaten blijkt dat vooral het vertrouwen in instituties van het publie-

ke domein samenhangt met zowel onbehagen als pessimisme.208

Transparantie wordt in dit voorstel gedefinieerd als openheid in de politiek-bestuur-

lijke en juridische besluitvorming door de (semi-)overheid. In hoeverre een bestuur-

sorgaan transparant is, is lastig te bepalen. Dit hangt af van diverse factoren zoals 

controleerbaarheid en toegankelijkheid van de desbetreffende informatie. Transpa-

rantie kan ook deel uitmaken van een bredere beoordeling van het overheids- of be-

drijfsbeleid: dan wordt gesproken over governance. Transparantie kan op gespannen 

voet staan met privacy.209

207 CBS: https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/statistische-trends/2020/vertrouwen-maatschappelijk-onbehagen-en-
pessimisme?onepage=true

208 Het verhaal Hoofd, hand en hart Beleidsprogramma Volt 2021-2025 beleidsprogramma Hoofd hand hart 2020.
pdf.

209 https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/statistische-trends/2020/vertrouwen-maatschappelijk-onbehagen-en-pessi-
misme?onepage=true
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Wat

Amsterdam moet een transparantere gemeente worden. Een actief open gemeente 

kan rekenen op meer draagvlak, betrokkenheid en vertrouwen bij burgers. Transpa-

rantie is ook een voorwaarde voor effectieve burgerparticipatie. Daarom maakt Volt 

werk van transparantie.

Het doel is om de informatievoorziening naar burgers en journalisten te optimaliseren. 

De gemeente Amsterdam zet zich weliswaar al in om burgers goed te informeren via 

de eigen websites en plaatselijke media, maar er is ruimte voor verbetering. Beoogd 

wordt dat de gemeente actiever haar burgers gaat informeren over besluitvorming. 

Dit gaat verder dan alleen minimale, formele kennisgevingen. De gemeente moet 

laagdrempelig uitleg bieden en hanteert steeds een doelmatige communicatiestra-

tegie, die op het concrete geval toegespitst is. De toegankelijkheid van openbare in-

formatie moet verbeterd worden, ook uit oogpunt van de inclusiviteit. Met toeganke-

lijkheid wordt gedoeld op de vindbaarheid en begrijpelijkheid van de informatie. De 

gemeente dient regelgeving, beslissingen en overige informatie in begrijpelijke taal 

via haar website en andere geschikte kanalen te verspreiden. Dit wordt steeds belang-

rijker naarmate een besluit meer ingrijpende ingrijpendere gevolgen heeft voor de 

betrokkenen.

Hoe

Volt stelt voor om dit te realiseren door, in elk geval, de volgende acties:

Best practice: Europa
1. Een gemeentelijk lobbyregister wordt in het leven geroepen naar Europees voorbe-
eld.210 Algemeen bekend is dat lobbyisten invloed hebben op het besluitvormingspro-
ces. Een weergave van lobbyactiviteiten zorgt voor meer openheid van zaken. 

2. De gemeente vindt de ‘waakhondfunctie’ van de journalistiek en de vrijheid van 

meningsuiting belangrijk. Volt is voorstander van het verankeren van mediawijsheid in 

lokale lesprogramma’s, wat al op enkele Amsterdamse middelbare scholen het geval 

is. Mediawijsheid omvat alle technische, cognitieve, sociale, burgerlijke en creatieve 

210 https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/transpa-
rency-register_nl.
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capaciteiten die iemand in staat stellen toegang te krijgen tot de media, een kritisch 

begrip van de media te hebben, en ermee om te gaan. In het huidige nieuws- en me-

dialandschap wordt het steeds belangrijker om onderscheid te kunnen maken tussen 

geloofwaardig nieuws en ‚fake news‘. 

Best practice: Zweden
Volt wil dat Amsterdam ervoor pleit educatieve maatregelen te ondersteunen die wor-
den genomen door onderwijsinstellingen zoals scholen, alsook de rol van de civiele sa-
menleving van het maatschappelijk middenveld, openbare instellingen en de academi-
sche wereld op dit gebied. Naar Zweeds model zouden wij deze actieve openheid van de 
gemeente kunnen bereiken.211

Middelen

Het voorgestelde pakket aan maatregelen is samen een breed en veelomvattend pro-

ject. Dit soort gemeentelijke projecten (vooral wat betreft ICT) zijn ingewikkeld en 

duur. Transparantie behoort echter tot de kern van het democratische proces en mag 

daarom wat kosten. Samenwerking met andere gemeenten is wel wenselijk in ver-

band met de schaalvoordelen. Wanneer de benodigde processen en systemen een-

maal geïmplementeerd zijn, hoeft transparantie niet duur te zijn. Daarbij is een ambt-

elijke kostenbesparing te verwachten omdat minder Wob-verzoeken zullen worden 

ingediend. 

Het besluit tot het samenvoegen en onderbrengen van de bedrijfsvoering van de  sa-

menwerkende regiogemeenten bij de gemeente Amsterdam biedt een mooie kans 

om de bovenstaande aanpassingen versneld en kosteneffectief door te voeren.

5.6 Invoeren Burgerberaden

Waarom

Het vertrouwen in de politiek is gedaald. Om een democratisch deficit te voorkomen 

pleit Volt voor meer burgerinspraak. 

Wat 

Volt wenst in heel Europa burgers meer bij overheidsbeslissingen te betrekken. De 

missie van Volt Europa is om van de Europese Unie een volwaardige democratie te ma-

ken. Op lokaal niveau wil Volt burgers bij de gemeenteraad betrekken en vice versa. 

211 https://openaid.se/
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Door de gehele Unie zijn er al experimenten gaande met burgerfora, bijvoorbeeld in 

de Ierse Republiek rondom de legalisering van abortus. Toen werd een burgerforum 

ingesteld dat maandenlang overleg voerde over dit vraagstuk. Ook in Frankrijk wordt 

met een dergelijk forum geëxperimenteerd.

Korter bij huis, in Eupen, Oost-België, is er al een permanente burgerraad.

Gebaseerd op het ‘Eupens model’ is Volt Aken, samen met andere partijen, aan de slag 

gegaan. Ze hebben, in lijn met de Europese richtlijnen, een voorstel uitgeschreven en 

een eerste variant van een burgerraad opgezet. Wij kunnen dit een-op-een overne-

men van hen en in Amsterdam implementeren. Zo creëer je een permanente politieke 

betrokkenheid bij de inwoners van Amsterdam. 

Overigens is dit in lijn met het ideaalbeeld van Volt Europa dat zoveel mogelijk beslis-

singen, ook op het Europese niveau, zo lokaal mogelijk worden behandeld; dit om de 

democratisering van de Europese Unie te versterken.

Hoe

In gesprek met burgers en politici, heeft Volt twee scenario’s voor ogen. 1) Het op-

zetten van een burgerforum zoals in Ierland en Frankrijk. 2) Het opzetten van een 

burgerraad zoals in Oost-België/Aken. Volt heeft voorkeur voor het laatste scenario.

De realisering van het Amsterdams Burgerforum zal dus in overleg zijn met Amster-

damse burgers op dezelfde manier als hoe het forum zelf zal werken na installatie.

Volt schuwt ook niet om campagne te blijven voeren voor dit concept – ook ná de 

verkiezingen.

Middelen

Initiatiekosten: Nader te onderzoeken. De gemeente Amsterdam moet in gesprek 

gaan met de Oost-Belgische regering en, indien Volts plannen daar op de agenda 

staan, ook met Gemeente Aken. Hieruit zal moeten blijken hoeveel een dergelijk bur-

gerforum zal kosten.

Vaste kosten: We zullen pleiten voor een vaste kostenpost op de begroting.


