
Acties en maatregelen Nummer Relatie met (pijler) Trekkende portefeuille Samen met portefeuille(s) Partners Resultaat 
Geplande oplevering

Hoofdstuk 3

1. Gebouwde omgeving

A. Aardgasvrije gebouwde omgeving

Pijler 1 Opschalen van de wijk-voor-wijk aanpak aardgasvrij 
Transitievisie Warmte

Vastleggen welke wijken op welke termijn aardgasvrij worden met welke preferente techniek 1 Pijler 2: Ontwikkelen van duurzame 

bronnen voor het warmtenet, 

pijler 4: Energiezuinig maken van 

woningen , pijler 5: Energiezuinig 

maken van de zakelijke markt & pijler 

6: Energiezuinig maken van de 

maatschappelijke gebouwen 

Duurzaamheid City Deal Een transitievisie warmte kaartmateriaal, goedgekeurd door de raad Q3 2020

Gesprekken voeren met partijen in de buurten over implementatie in de tijd 2 Duurzaamheid Stadsdeel Bewoners en bedrijven meedenkavonden en online tools ingezet, participatie in de buurten continu proces

Leeromgeving

Planvorming organiseren met bewoners en City Deal partners in 28 gebieden 3 Duurzaamheid Bouwen en Wonen, Openbare Ruimte en Groen, Grondzaken, Stadsdeel City Deal, Bewoners en bedrijven via WAM van principe besluiten naar projectbesluiten en ten slotte investeringsbesluiten continu proces

Uitvoering geven aan de aanleg van aardgasvrije alternatief in 3 wijken: Van der Pek, Wildeman- en Dobbebuurt 4 Duurzaamheid Bouwen en Wonen, Openbare Ruimte en Groen, Grondzaken, Stadsdeel City Deal, Bewoners en bedrijven uitbreidingen warmtenetten in drie wijken

Implementatie van proces- en besluitvormingsmodel WAM (Wijken aardgasvrij maken) 5 Duurzaamheid Bouwen en Wonen, Openbare Ruimte en Groen, Grondzaken, Stadsdeel City Deal, Bewoners en bedrijven alle betrokken directies hebben WAM in hun eigen procerssen geimplementeerd/begroot en bemensd

Participatie en communicatie

Participatie- en communicatieaanpak doorontwikkelen, gericht op draagvlak en implementeren van voorkeursoplossingen 6 Duurzaamheid Bouwen en Wonen, Openbare Ruimte en Groen, Grondzaken, Stadsdeel City Deal en !Woon Een leidraad participatie als onderdeel van de WAM voor alle buurten.  

Alle betrokken partijen (mn corporaties) implementeren deze aanpak in hun eigen proces

Q3 2020

Participatie in gestarte 28 gebieden en nieuwe gebieden organiseren 7 Duurzaamheid Bouwen en Wonen, Openbare Ruimte en Groen, Grondzaken, Stadsdeel City Deal en !Woon Alle eindgebruikers (huurders, VvE's, particuliere eigenaren, ondernemers) zijn betrokken in het buurtplan voor aardgasvrij ongoing

Communicatie in gestarte 28 gebieden en in nieuwe gebieden organiseren 8 Duurzaamheid Bouwen en Wonen, Openbare Ruimte en Groen, Grondzaken, Stadsdeel City Deal en !Woon Alle eindgebruikers (huurders, VvE's, particuliere eigenaren, ondernemers) zijn betrokken in het buurtplan voor aardgasvrij ongoing

De Amsterdamse warmtemotor

Samen met corporaties, Vattenfall en Westpoort Warmte onderzoeken hoe 110.000 woningen in nabijheid warmteinfrastructuur 

aan te sluiten.

Duurzaamheid City Deal Plan van aanpak incl deal (kosten, voorwaarden etc) voor de uitbreiding van warmtenetten

 en aansluiting van ca 110 000 woningequivalenten verdeeld over corporatiesbezit, VVE en particulier bezit.

2020-2021

•  Techniek

•  Businesscases 9

•  Rolverdelingen

• Innovatie en optimalisatie werkzaamheden in woningen (beperken overlast en duur)

Uitvoering geven aan de Amsterdamse Warmtemotor 10 Duurzaamheid City Deal uitvoeren bovenstaand plan van aanpak

Ontwikkelbuurten en de aardgasvrije opgave

In beeld brengen van de aardgasvrije mogelijkheden in de ontwikkelbuurten 11 Duurzaamheid Bouwen en Wonen, Openbare Ruimte en Groen, Grondzaken, Stadsdeel City Deal Elke principenota continu

Lokale initiatieven

Lokale initiatieven ondersteunen 12 Duurzaamheid Stadsdeel lokale initiatieven zijn georganiseerd en kunnen exploitatie van eigen energievoorziening evt samen 

met andere partijen oppakken 

continu

Mee-aanleggen van (rest) warmte-infrastructuur t.b.v. Middenmeer-noord 13 Duurzaamheid Openbare ruimte en Groen, Stadsdeel City Deal warmtenet op MT suysteem, incl afspraken met Firan en Meerenergie en Equinex, over overname beheer en exploitatie Q4 2021

Subsidie

Aardgasvrij projecten subsidiëren vanuit subsidieregeling gebiedsgerichte aanpak aardgasvrij (dekking vanuit Klimaat- fonds) 14 Duurzaamheid City Deal Een door B&W resp gemeenteraad geaccoorde gebiedsgerichte subsidie 

als bijdrage in de meerkosten van het aardgasvrij maken van vastgoed van verschillende eigenaren

continu

Incidentele subsidies beschikbaar stellen aan projecten Wijk-voor-wijk aanpak en lokale initiatieven (dekking vanuit Klimaatfonds) 15 Duurzaamheid Een door B&W geaccordeerde subsidie als bijdrage in de meerkosten van het aardgasvrij maken 

van vastgoed van een individuele eigenaar of huurder

continu

Aantrekken van externe investeringsmiddelen om gemeente- lijke middelen aardgasvrij (vanuit Klimaatfonds) te ‘matchen’ 16 Duurzaamheid

Pijler 2 Ontwikkelen van duurzame bronnen voor het warmtenet
Bronnenstrategie

Opstellen bronnenstrategie inclusief ruimtelijke consequenties 1 Duurzaamheid Bouwen en Wonen, Openbare Ruimte en Groen, Grondzaken, 

Ruimtelijke ordening

City Deal voor te leggen keuze voor bronnenstrategie incl rol van de gemeente Q4 2020

Onderzoeken welke rol warmte vanuit de AVI moet hebben in de toekomstige warmtemix 2 Duurzaamheid Deelnemingen voor te leggen keuze voor strategie AVI incl rol gemeente Q4 2020

CO2-vrij maken van warmtelevering AVI-warmte door middel van CO2-opslag voorbereiden 3 Pijler 15: CO2 afvangen, opslaan en 

hergebruiken 

Duurzaamheid

Programma Aquathermie uitvoeren 4 Water Duurzaamheid uitgewerkte strategie en plan van aanpak voor benutting aquathermie in de stad incl rol Waternet Q1 2021

Programma Geothermie uitvoeren 5 Duurzaamheid MRA, Provincie, 

MRA gemeemten

uitgwerkte strategie en plan van aanpak Geothermie, op de vlakken: 

samenwerking marktpartijen, gegevens ondergrond, opsporingsvergunning incl rol gemeente, 

Q4 2022

Programma restwarmte datacenters uitvoeren 6 Pijler 5, Energiezuinig maken van 

zakelijke markt

Ruimtelijke Ordening / 

Economische Zaken

Duurzaamheid

Pijler 3  Doorgroeien naar een stadsbrede warmte-infrastructuur
Een warmte-infrastructuur strategie opstellen 1 Pijler 1, Opschalen van de wijk-voor-

wijk aanpak aardgasvrij, Pijler 20  

Ruimte maken voor de energietransitie 

en bijbehorende infrastructuur

Duurzaamheid Bouwen en Wonen, Openbare Ruimte en Groen, Grondzaken City Deal Voor te leggen keuze voor warmte-infrastructuurstrategie incl rol van de gemeente Q4 2020

• Aanleg warmte-infra meenemen in grote stedelijke projecten in openbare ruimte

• In beeld brengen optimale warmte-infrastructuur en kansen en belemmeringen

•  Investeringsagenda maken

Een warmte-infrastructuur strategie uitvoeren, publieke en private rol 2 Duurzaamheid Bouwen en Wonen, Openbare Ruimte en Groen, Grondzaken City Deal voor te leggen keuze voor infrastrategie incl rol van de gemeente, 

testen onderdeel strategie op lopende projecten, convergeren naar eenduidigheid

Q4 2020

Lobby naar het Rijk om waar nodig in de toekomst verplichtend instrumentarium in te kunnen zetten om partijen te bewegen mee 

te werken aan de uitvoering van de Transitievisie warmte

3 Duurzaamheid PA Voorstel instrumentarium voor regie rol gemeente op aanleg en aanwijziing warmte oplossingen Q1 2022

De marktordening van de warmteketen onderzoeken 4 Duurzaamheid PA Voorstel instrumentarium voor regie rol gemeente op aanleg en aanwijziing warmte oplossingen Q1 2022

Toelichting Maatregelentabel (februari 2020):

In onderstaande tabel zijn per Pijler de maatregelen beschreven die voor de aankomende jaren zijn bedacht. Ook is opgenomen welke portefeuille in het college van B&W op dit moment verantwoordelijk is voor de betreffende maatregel en in samenwerking met welke andere portefeuilles en partners in de stad dit gebeurt. In enkele gevallen wijkt de verantwoordelijke portefeuille nog af van de portefeuille waar de 

bijbehorende uitstootreductie aan gekoppeld is in de Klimaatbegroting. Veel van de maatregelen worden uitgevoerd in samenwerking met stadsdelen, bewoners, bedrijven en instellingen in de stad. In de laatste kolommen is opgenomen welk resultaat wordt nagestreefd en wanneer dit resultaat naar verwachting wordt opgeleverd. In de jaarlijkse rapportage van de Routekaart en bijbehorende Klimaatbegroting wordt 

gerapporteerd hoe de voortgang van de uitvoering van deze maatregelen verloopt en welke aanvullende maatregelen nodig zijn om de doelstellingen te halen. Op deze wijze kan jaarlijks worden bijgestuurd. Sommige maatregelen zijn een beknopte samenvatting van de veelheid aan acties die in aanverwante programma’s worden uitgevoerd zoals in het programma luchtkwaliteit of aardgasvrij. Voor het volledige overzicht en de 

status van betreffende acties wordt naar deze programma’s verwezen. 
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Acties en maatregelen Nummer Relatie met (pijler) Trekkende portefeuille Samen met portefeuille(s) Partners Resultaat 
Geplande oplevering

B. energiezuinige gebouwen

Pijler 4  Energiezuinig maken van woningen
Stimuleren door bieden van ondersteuning

Advies en ondersteuning aanbieden aan VvE’s in de vorm van een energieadvies 1 Duurzaamheid Bouwen en Wonen Energieadviseurs 120 energieadviezen aan VvE's Q4 2020 

Intensiveren ondersteuning VvE's door: 2

• Online stappenplan voor verduurzamen VvE’s inzetten Duurzaamheid Bouwen en Wonen Stappenplan online Q2 2020 

• Procesbegeleiding voor grote VvE’s om tot een slim duurzaam toekomstplan te komen Duurzaamheid Bouwen en Wonen Consortium van experts 20 VvE's met procesbegeleiding Q4 2020 ; daarna jaarlijks

• VvE vraagbaak instellen Duurzaamheid Bouwen en Wonen VvE vraagbaak ingesteld Q3 2020 

Energieadvies aanbieden aan eigenaar-bewoners van grondgebonden woningen 3 Duurzaamheid Bouwen en Wonen Energieadviseurs 30 energieadviezen Q4 2020 

Ondersteuning en begeleiding geven aan bewonersgroepen gericht op energiebesparende woningverbetering (huurcomplexen en 

gemengde VvE's)

4 Duurzaamheid Bouwen en Wonen !WOON 60 bewonersinitiatieven ondersteund Q4 2020 

Collectieve inkoopacties energiebesparende maatregelen (isolatie) organiseren (maatregel collectieve inkoopacties zonnepanelen 

onder pijler Maximale opwek zonneenergie)

5 Pijler 10, Maximaal opwekken van 

zonne-energie op daken

Duurzaamheid Bouwen en Wonen Winst Uit je Woning,

 Regionaal Energieloket

750 woningeigenaren neemt maatregelen Q4 2020 

De Amsterdamse Energielening voortzetten en evalueren 6 Bouwen en Wonen Duurzaamheid Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

 Nederlandse gemeenten (SVn)

11 miljoen uitgeleend; Evaluatierapport Q4 2020 

Gevelsanering in 2020 voortzetten: subsidieaanvraag voor aanpak 7.410 woningen, uitvoering coördineren voor in totaal 15.000 

woningen. In 2021 de aanpak voortzetten en aanpassen als gevolg van inwerkintreding van de Omgevingswet.

7 Bouwen en Wonen Duurzaamheid Rijk 1000 adressen per jaar krijgen maatregelen als dubbel glas, kierdichting, ventilatievoorzieningen, dakisolatie. subsidie eind 2020. 

Op basis van toekenning wordt 

vervolgplanning gemaakt.

Afspraken

Afspraken met corporaties en huurders over energiezuinige woningen, aardgasvrij, zon, CO2-reductie en samenwerking uitvoeren. 8 pijler 1, Opschalen van de wijk-voor-wijk 

aanpak aardgasvrij

 & pijler 10, Maximaal opwekken van 

zonne-energie op daken

Bouwen en Wonen Duurzaamheid Corporaties, 

huurderskoepels

jaarlijks 3% CO2 reductie in 2023 

50.000 labelstappen

2023

2023

Afspraken maken met grote particuliere verhuurders en institutionele beleggers 9 Bouwen en Wonen/Duurzaamheid particuliere verhuurders,

 institutionele beleggers

2021

Energiezuinig bewonersgedrag

De bewustwordingsprojecten Step2Save, 

Energiecoaches !Woon en Vroeg Eropaf in 2020 voortzetten en evalueren

10 Bouwen en Wonen Duurzaamheid, Inkomen/Armoede en schuldhulpverlening !WOON, Vattenfall , 

Werkgeversservice punt Groot-Amsterdam, 

corporaties

16.000 adviezen in 2020 (cummulatief vanaf 2016). Verwachte besparing per huishouden is €100 per jaar. Q4 2020 

Wet en regelgeving

Onderzoeken of wettelijke middelen en gemeentelijke bevoegdheden ingezet kunnen worden om energie- besparing in woningen 

af te dwingen. Zowel voor eigenaar bewoners als particulier verhuurders

11 Bouwen en Wonen Duurzaamheid Omgevingsdienst Jurispredentie 2021

Pijler 5 Energiezuinig maken van zakelijke markt
1. Informeren (actief en reactief) en bewustwording als basis

Uitbreiden van online platform Nieuw Amsterdams Klimaat (NAK) voor informatie en hulpaanbod t.b.v. duurzame en 

energiebesparende maatregelen voor bedrijven

1 Economische Zaken Duurzaamheid OGNZKG; Stadsdelen, 

BIZ-zen

Online platform met informatie en hulpaanbod Q3 2020 

Activeren van ondernemerskanalen met informatie en hulpaanbod t.b.v. duurzame en energiebesparende maatregelen voor 

bedrijven

2 Economische Zaken Duurzaamheid Brancheverenigingen, 

ondernemersverenigingen, BIZ-zen , 

bedrijventerreinen

Activatie van ondernemerskanalen Voortzetting lopende activiteit

2. Ondersteunen van bedrijven die bovenwettelijk willen verduurzamen

Voortzetten en uitbreiden van energiescans en advies voor bedrijven en begeleiding om uitkomstenin te voeren 3 Economische Zaken Duurzaamheid Stadsdelen, brancheverenigingen, 

ondernemersverenigingen, BIZ-zen , 

bedrijventerreinen

Vergroten aantal uitgevoerde energiescans en verhogen van conversie implementatie energieadvies (>40%) Huidig aanbod loopt door, nieuw aanbod 

(geïntensifeerd) beschikbaar Q1 2020 of 

eerder indien mogelijk

Pro-actief benaderen (collectief) van specifieke bedrijven, branches of bedrijfsterreinen met een aanbod tot ondersteuning 4 Economische Zaken Duurzaamheid Stadsdelen, brancheverenigingen, 

ondernemersverenigingen, BIZ-zen , 

bedrijventerreinen

3 tot 5 collectieve projecten gestart Q4 2020  (projecten zijn gedefinieerd)

Voortzetting van bestaand stelsel aan financiele faciliteiten (subsidies, leningen, etc.) en verkenning in hoeverre dit 

instrumentarium uitgebreid moet worden

5 Economische Zaken Duurzaamheid Onderzoek naar toereikenheid van huidige financieel instrumentarium en mogelijke uitbreiding daarvan Q4 2019 

Wijkaanpak Aardgasvrij: gemeente helpt bedrijven die zich bevinden in de wijken en buurten van de aardgasvrij aanpak om hun 

pand én bedrijfsvoering aardgasvrij te maken, samen met hun buurt

6 pijler 1, Opschalen van de wijk-voor-

wijk aanpak aardgasvrij

Duurzaamheid Economische Zaken Stadsdelen, brancheverenigingen, 

ondernemersverenigingen, BIZ-zen , 

bedrijventerreinen

3. Reguleren en handhaven

Intensivering van de handhaving van wet-Milieubeheerplichtige bedrijven 7 Pijler 16: Energie besparen in de 

industrie

Duurzaamheid ODNZKG 1550 bedrijfcontroles uitgevoerd per jaar Start 2020

Informatiegestuurd handhaven op basis van o.a. Informatieplicht 8 Duurzaamheid ODNZKG Gestart Q3 2019

Optimaliseren van wet- en regelgeving 9 Economische Zaken Duurzaamheid, Juridische Zaken ODNZKG Analyse op onderdelen van bestaand regelgevend kader Q1 2021 

Aanscherpen van duurzaamheidscriteria bij nieuwbouw van bedrijven, kantoren en overige zakelijke functies 10 pijler 7, Energieneutraal bouwen

4. Branchegerichte aanpak

Vaststellen nieuw vestigingsbeleid voor datacenters, waarin selectieve groei in bepaalde gebieden mogeljik wordt onder specifieke 

condities.

11 RO, EZ Duurzaamheid, Bouwen en wonen, EZ, Stadsdelen, Grondzaken, Openbare ruimte & groen Dutch Data Center Association, Liander, 

TenneT, Haven Amsterdam

Product: Nieuw vestigingsbeleid voor datacenters Q2 2020

Opstellen en uitvoeren Green Data Agenda, waarin we gezamenlijk werken aan terugdringen energie-impact van datagebruik. 

Onderwerpen op deze agenda zijn: 

* Kennisopbouw, monitoring en het creeren van bewustwording

* Stimuleren van innovatieve technische oplossingen (zoals bijv pilot LEAP waarbij wordt ingezet op energiezuinige servers)

* Restwarmte datacenters (beter) benutten

12 Digitale Stad EZ, Duurzaamheid, Inkoop, Bouwen en Wonen, Grondzaken, Stadsdelen CTO, Amsterdam Economic Board, 

Amsterdam Smart City, kennisinstelingen, 

ODNZKG

Agenda met uitgewerkte maatregelen, toepassing nieuwe technieken, inkoop van energiezuinige servers en services, gebouwen verwarmd met restwarmte 

datacenters

vanaf Q4 2020

Pijler 6 Energiezuinig maken van maatschappelijke gebouwen

Inzetten op energielabel C voor alle kantoorpanden in 2023 (wettelijke plicht). 1 Gemeentelijk Vastgoed Kunst en Cultuur, Sport en recreatie, Onderwijs Maatschappelijke instellingen alle kantoorpanden (exclusief monumenten) in de vastgoedportefeuille minimaal label c Q4 2022

Inzetten op het verkrijgen van Energielabel A voor gemeentelijk vastgoed 2 Gemeentelijk Vastgoed Kunst en Cultuur, Sport en recreatie, Onderwijs Maatschappelijke instellingen Voor de gehele vastgoedportefeuille hebben circa 250 gebouwen energielabel A. Q4 2022

Onderzoeken welke maatschappelijke voorzieningen met een grote warmtevraag (denk aan zwembaden) hun restwarmte zouden 

kunnen leveren aan een (lokaal) warmtenet (relatie met aardgasvrije gebouwde omgeving).

3 Pijler 1,Opschalen van de wijk-voor-

wijk aanpak aardgasvrij

Gemeentelijk vastgoed Onderwijs, Sport en recreatie, Duurzaamheid

Uitvoering geven aan de volgende energiemaatregelen in samenwerking met schoolbesturen: Pijler 1, Opschalen van de wijk-voor-

wijk aanpak aardgasvrij

•  Aansluiten op reguliere vervangingsopgave met energiemaatregelen. 4 Onderwijs Duurzaamheid BBO Schoolbesturen 2020 2021 -2022 doorlopend

•  Aansluiten op aanpak flexibele schoolgebouwen met energiemaatregelen. Onderwijs Duurzaamheid BBO Schoolbesturen doorlopend

•  Uitbreiden project ‘zonne-energie op scholen’ met energiebesparende middelen. Duurzaamheid Onderwijs BBO Schoolbesturen 50 scholen worden voorzien van zonnepanelen 2021

•  Scholen worden aardgasvrij volgens de Wijkaanpak aardgasvrij. Duurzaamheid Onderwijs BBO Schoolbesturen

Samenwerken met de partners in MRA regio aan verduurzamen van kunst- en cultuurpanden. 5 Duurzaamheid Kunst en Cultuur MRA, gemeente Haarlem, 

culturele sector

7 duurzaamheidsscans bij cultuele instellingen in de regio, 2 expertsessies met sector Q2 2020

Richtlijn Duurzaamheid Evenementen actualiseren en aanscherpen. 6 Duurrzaamheid Regelgeving en Handhaving, Afval en Grondstoffen, Stadswerken Omgevingsdienst, Waternet jaarlijks geactualiseerde richtlijn Q1 2020 ; Q1 2021 ; Q1 2022 

Een uitvoeringsagenda Kunst en Cultuur opstellen gericht op het verder verduurzamen van de culturele sector 7 Kunst en cultuur Duurzaamheid Kunst en cultuurorganisaties Uitvoeringsagenda Q4 2020 

Duurzaamheid en energietransitie agenderen bij alle zorginstellingen in Amsterdam 8 Duurzaamheid Zorg Zorgsector

Met de grote ziekenhuizen afspraken maken over verduurzamingen van de gebouwen. 9 Duurzaamheid Zorg, Omgevingsdienst vijf grote ziekenhuizen.

 Start overleg met AMC

Q1 2020 

Versnellingsaanpak Maatschappelijk vastgoed 10 Duurzaamheid Zorg, Onderwijs,

 Gemeentelijk vastgoed, Sport en recreatie, Kunst en Cultuur

Programma Klimaatneutrale maatschappelijke gebouwen Q1 2021

Maatschappelijke gebouwen afsluiten van het aardgas (relatie met aardgasvrije gebouwde omgeving). Zwembaden uiterlijk 2030: Pijler 1,Opschalen van de wijk-voor-

wijk aanpak aardgasvrij

Sport en Recreatie Q2 2020

•  Komend voorjaar gaat het Brediusbad van het gas af (middels warmtepomp) 11 Sport en Recreatie Gemeentelijk vastgoed, Duurzaamheid Brediusbad van het gas af middels warmtepomp Q4 2020

•  De Apollohal krijgt een aardgasvrij installatie Sport en Recreatie Duurzaamheid, Stadsdeel Zuid Waternet Apollohal aardgasvrij Q4 2020

•  Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak voor een aardgasvrij subtropisch zwemparadijs 

De Mirandabad

Sport en Recreatie Duurzaamheid, Stadsdeel Zuid Waternet Uitgewerkt warmteplan voor aardgasvrij bad Q4 2020

Verlichting op sportcomplexen vervangen door LED. In 2020 krijgen circa 20 sportvelden LED veldverlichting. Aanpak voor de 

transitie van alle veldverlichting wordt voorbereid.

12 Sport en Recreatie sportsector Transitieplan veldverlichting gereed

20 sportvelden LED

Q4 2020 

Q3 2021
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Acties en maatregelen Nummer Relatie met (pijler) Trekkende portefeuille Samen met portefeuille(s) Partners Resultaat 
Geplande oplevering

C. klimaatneutrale groei van de stad 

Pijler 7 Energieneutraal bouwen 
Onderzoek doen naar verdere aanscherping Amsterdamse normen energieneutraal bouwen voor nieuwbouw woningen, kantoren 

en overige functies incl. passende financiële systematiek en juiste randvoorwaarden.

1 Duurzaamheid Bouwen en wonen, Grondzaken, Omgevingsdienst Onderzoek 2020

Ontwikkelen monitorings indicatoren energieneutraal bouwen 2 Duurzaamheid Bouwen en wonen, Grondzaken, Omgevingsdienst Indicatoren 2020

Intensiveren handhaving en toezicht (vanuit vergunningverlening Omgevingsdienst) op energieneutraal bouwen op de bouwplaats. 3 Omgevingsdienst / stadsdelen Duurzaamheid, Bouwen en wonen Extra handhavingen toezicht 2021

Continueren van verplichte Amsterdamse norm: EPC < 0,2 voor nieuwbouw woningen door vertaling naar Amsterdamse BENG norm 

(o.a. aangescherpte  isolatiewaarden en duurzame opwek) en juridisch borgen via Amsterdamse Bouwverordening of 

Omgevingsplan.

4 Duurzaamheid Bouwen en wonen, Grondzaken, Omgevingsdienst Normering in Amsterdamse Bouwverordening of Omgevingsplan 2021

Aanscherpen verplichte Amsterdamse normen energieneutraal bouwen voor nieuwbouw woningen en kantoren en juridisch borgen 

via  Amsterdamse Bouwverordening of Omgevingsplan.

5 Duurzaamheid Bouwen en wonen, Grondzaken, Omgevingsdienst Normering in Amsterdamse Bouwverordening of Omgevingsplan 2022

Verbreden verplichte Amsterdamse normen  energieneutraal bouwen voor overige gebruiksfuncties en juridisch borgen via 

Amsterdamse Bouwverordening of Omgevingsplan. 

6 Duurzaamheid Bouwen en wonen, Grondzaken, Omgevingsdienst Normering in Amsterdamse Bouwverordening of Omgevingsplan 2023

Evalueren Amsterdams beleid energieneutraal bouwen. 7 Duurzaamheid Bouwen en wonen, Grondzaken, Omgevingsdienst Evaluatie 2025

De markt via tenders gronduitgifte blijven uitdagen om energieneutraal of 

waar mogelijk energieleverend te bouwen.

8 Grondzaken Duurzaamheid, RO, Bouwen en wonen Duurzame energie als  criterium in iedere tender 2020 – 2025

Voortzetten nultarief omgevingsvergunning bouwen bij duurzaam verbouwen. 9 Duurzaamheid Bouwen en wonen, RO, Omgevingsdienst, Stadsdelen Legesverordening met nultarief voor duurzaam verbouwen 2020 - 2025

Continueren subsidie voor duurzame zelfbouw 10 Grondzaken Bouwen en wonen, Duurzaamheid Subsidie voor duurzame zelfbouw 2018 - 2022

Uitvoeren van EU Project ATELIER: naar een energiepositief district in de Buiksloterham. 11 RO Grondzaken, Duurzaamheid Energiepositief district 2019 - 2024

Actief kennis delen  met de ontwikkelende partijen, energiepartijen en andere gemeenten om

 te komen tot de juiste randvoorwaarden voor innovatie en schaal.

12 Pijler 19,  Stimuleren 

kennisontwikkeling en duurzame 

innovatie

Duurzaamheid RO, Omgevingsdienst, Bouwen en wonen, Grondzaken Ontwikkelende partijen Innovatie 2020 - 2025
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Acties en maatregelen Nummer Relatie met (pijler) Trekkende portefeuille Samen met portefeuille(s) Partners Resultaat 
Geplande oplevering

2. Mobiliteit

Pijler 8 Beperken vervuilende verkeersbewegingen

Selectie van Maatregelen uit Meerjarenplan Fiets, Agenda Amsterdam Autoluw, Programma Smart Mobility. 

Fietsen stimuleren, zie het ‘Meerjarenplan Fiets’ 

Het faciliteren van comfortabel doorfietsen, waaronder verbreding drukke fietsroutes 1 Verkeer, Vervoer & Luchtkwaliteit

Het faciliteren van gemakkelijk fietsparkeren, waaronder uitbreiding fietsparkeerplekken in openbare ruimte 2 Verkeer, Vervoer & Luchtkwaliteit

Het faciliteren van het nieuwe fietsen, waaronder het stimuleren van fietsvriendelijk gedrag 3 Verkeer, Vervoer & Luchtkwaliteit

Het aantal auto’s in de stad beperken, zie Agenda Amsterdam Autoluw

Meer schone en actieve verplaatsingen creeren, waaronder ruimte creëren voor OV 4 Verkeer, Vervoer & Luchtkwaliteit

Ruimte maken door minder autoritten, waaronder invoering intelligente toegang stadshart voor taxi's 5 Verkeer, Vervoer & Luchtkwaliteit

Ruimte maken door minder autoparkeren, waaronder minder parkeervergunning en meer deelauto;s 6 Verkeer, Vervoer & Luchtkwaliteit

Mobiliteit slimmer organiseren, zie programma Smart Mobility waaronder

Slim organiseren van mobiliteit in de stad, waaronder werken aan alternatieven voor bezit en MAAS 7 Verkeer, Vervoer & Luchtkwaliteit

Inzetten op technologische innovaties, waaronder slim fietsparkeren 8 Verkeer, Vervoer & Luchtkwaliteit

Slim inpassen nieuwe mobiliteitsoplossingen in de stad, waaronder buurthubs met EV 9 Verkeer, Vervoer & Luchtkwaliteit

Eigen organisatie

Onderzoek mogelijkheden toename zakelijk- en woon-werkverkeer van medewerkers met fiets en OV 10 Personeel en Organisatie Voorstel zakelijke ritten en woon-werkverkeer medewerkers Amsterdam 2020

Delen gemeentelijke dienstvoertuigen via gemeentelijke autopool. 11 Coordinatie Bedrijfsvoering Alle voertuigen in de gemeentepool uitstootvrij 2022

Pijler 9 Verschonen van alle vervuilende voer- en vaartuigen 

Selectie van maatregelen uit Actieplan Schone lucht Amsterdam, en Programma Varen

Milieuzones aanscherpen en vergroten

Invoeren van Milieuzone (diesel-) personenauto’s 1 Verkeer, Vervoer & Luchtkwaliteit Rijk Milieuzone personenauto's ingevoerd 2020

Onderzoek aanscherpen naar milieuzone vracht per 2022 2 Verkeer, Vervoer & Luchtkwaliteit Rijk Onderzoek uitvoeren 2020

Aanscherpen Milieuzone (diesel-) bestelwagens 3 Verkeer, Vervoer & Luchtkwaliteit Rijk Aangescherpte Milieuzone bestel 2020

Geografische uitbreiding Milieuzone 4 Verkeer, Vervoer & Luchtkwaliteit Rijk Milieuzone geografisch uitgebreid 2020

Elk voer- en vaartuig uitstootvrij

Onderzoeken met het Rijk gedifferentieerde parkeertarieven 5 Verkeer, Vervoer & Luchtkwaliteit Rijk Onderzoek uitvoeren 2020

Actief benaderen eigenaren oude diesels 6 Verkeer, Vervoer & Luchtkwaliteit Onderdeel van aanpak milieuzone 2020

Afspraken maken met bedrijven en instellingen mbt uitsluitend uitstootvrij taxivervoer 7 Verkeer, Vervoer & Luchtkwaliteit Hotelbranche Afspraken met bedrijven en instellingen 2022

Convenant sluiten met logistieke sector 8 Verkeer, Vervoer & Luchtkwaliteit Logistieke sector Convenant met logistieke sector 2020

Touringcars: bouwen aan ‘uitstootvrije coalitie’ van ontvangende partijen in de stad (hotels, musea etc.) 9 Verkeer, Vervoer & Luchtkwaliteit Hotels, Musea, etc. Continu Continu

Verkennen van mogelijkheden hubs voor touringcars 10 Verkeer, Vervoer & Luchtkwaliteit Ruimtelijke Ordening Toeristische sector Verkenning gereed 2022

Uitwerken van verduurzamingsstrategie GVB-veren 11 Verkeer, Vervoer & Luchtkwaliteit GVB, Vervoerregio inkoopstrategie en aanbesteding 2020

Nieuwe duurzaamheidseisen instellen voor de passagiersvaart in nieuwe vergunningenstelsel 12 Water Waternet, Rondvaartbranche Eisen in nieuw vergunningenstelsel 2022

Vervangen van gemeentelijke personenvoertuigen en bestelbussen door elektrische varianten 13 Reiniging, Openbare Ruimte & Groen Alle personen- en kleine bestelwagen uitstootvrij 2022

Inzetten op HVO (biodiesel) gemeentelijke wagenpark tijdens de transitieperiode naar uitstootvrije voertuigen 14 Reiniging, Openbare Ruimte & Groen Inzet HVO in plaats van diesel 2021

Meer laadpunten voor elektrische voertuigen en vaartuigen

Opstellen laadinfravisie voor de publieke laadpunten voor voertuigen in Amsterdam 15 Pijler 12, Werken aan 

toekomstbestendige 

elektriciteitsinfrastructuur

Verkeer, Vervoer & Luchtkwaliteit Ruimtelijke Ordening Netbeheerder, Energiebedrijven, 

Autobranche, Laadinfra sector

Laadinfravisie 2020

Vraaggestuurde en strategische uitrol van laadpunten 16 Pijler 12, Werken aan 

toekomstbestendige 

elektriciteitsinfrastructuur

Verkeer, Vervoer & Luchtkwaliteit Ruimtelijke Ordening Netbeheerder, Energiebedrijven, 

Autobranche, Laadinfra sector

uitrol laadinfra in openbare ruimte Continu

Onderzoeken opschaling logistieke hubs en snellaadinfra voor logistiek 17 Verkeer, Vervoer & Luchtkwaliteit Ruimtelijke Ordening Logistieke sector, Liander uitrol snellaadinfra tbv o.a. taxi Continu

Faciliteren opschaling openbare snellaadpunten tbv taxi e.a. 18 Verkeer, Vervoer & Luchtkwaliteit Ruimtelijke Ordening Taxibranche, Netbeheerder, Laadinfra sector Eerste waterstoftankstation 2020

Faciliteren uitrol waterstoftankstations 19 Verkeer, Vervoer & Luchtkwaliteit Ruimtelijke Ordening Laadinfra sector, Autobranche Website 'uitstootvrije pleziervaart' 2020

Inrichten website uitstootvrije pleziervaart 20 Water Rondvaartbranche Onderzoeksrapport 'transport over water' 2020

Haalbaarheid onderzoeken uitstootvrij (goederen)transport over water 21 Water Logistieke sector, Waternet Laadpunten voor de eerste elektrische veren 2022

Bepalen laadlocaties voor veren in samenwerking met netbeheerder en marktpartijen 22 Verkeer, Vervoer & Luchtkwaliteit Ruimtelijke Ordening GVB, Netbeheerder, Laadinfra sector Laadpunten passagiersvaartuigen aanbesteed 2021

Aanbesteden concessie voor laadpunten passagiersvaartuigen bij ligplaatsen 23 Water Ruimtelijke Ordening Rondvaartbranche, Netbeheerder, Laadinfra 

sector

Laadpunten pleziervaartuigen aanbesteed 2021

Aanbesteden concessie voor openbare laadplekken plezier- vaartuigen 24 Water Ruimtelijke Ordening Netbeheerder, Energiebedrijven, Laadinfra 

sector

Kennisdeling met Jachhavens 2020

Ondersteunen jachthavens bij plaatsing laadinfrastructuur 25 Water Jachthavens Kennisdeling met Jachhavens 2020

Zie  voor nadere informatie 'Meerjarenplan Fiets'

Zie voor nadere informatie de 'Agenda Amsterdam Autoluw'

Zie voor nadere informatie het 'Programma Smart Mobility'
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Acties en maatregelen Nummer Relatie met (pijler) Trekkende portefeuille Samen met portefeuille(s) Partners Resultaat 
Geplande oplevering

3. Elektriciteit

Pijler 10 Maximaal opwekken van zonne-energie op daken
Ontwikkelen van het Platform Zon Zonder Zorgen. Het Platform legt verbinding met projecten van energie- coöperaties en is hét 

startpunt voor de Amsterdammer die met zon aan de slag wil

1 Pijler 17, Bouwen aan de beweging in 

de stad

Duurzaamheid Zoncooperaties, Regionaal Energieloket Werkend platform, bezoekers en succesvolle koppelingen aan cooperatieve projecten, adviestrajecten Q1 2020 pilot, Q3 definitieve versie

Ondersteuning zon in beschermd stadsgezicht. Loket voor ondersteuning aanvragen zonprojecten op monumenten en beschermd 

stadsgezicht

2 Pijler 17, Bouwen aan de beweging in 

de stad

Duurzaamheid Ruimtelijke ordening Eigenaren monumenten, bewoners 

beschermd stadsgezicht

25-50 aanvragen omgevingsvergunning zonnepanelen in beschermd stadsgezicht/ op monumenten Q1 2020 ondersteuning individuele 

aanvragen, Q2 loket

Eigen daken gemeente volleggen met zonnepanelen 3 Gemeentelijke vastgoed Duurzaamheid Zoncooperaties Nieuwe gemeentelijk zondaken Q4 2020

Doelgroepenaanpak zon

Woningcorporaties

Versnellen bij Woningcorporaties. 20 Gezamenlijke projecten met Amsterdamse corporaties 4 Pijler 4, Energiezuinig maken van 

woningen

Duurzaamheid Bouwen en Wonen Amsterdamse corporaties en AFWC Samenwerking binnen een programmabureau zon; 10 projecten gestart Q4 2020

VVE's

Begeleiding Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). VVE zonadviezen verstrekken (zie ook VVE aanpak) 5 Pijler 4, Energiezuinig maken van 

woningen

Duurzaamheid Bouwen en Wonen !WOON, corporaties 50-100 zonadviezen VVE's Q4 2020

Particuliere woningeigenaren

Collectieve inkooptrajecten organiseren voor zonnepanelen op grondgebonden woningen 6 Pijler 4, Energiezuinig maken van 

woningen

Duurzaamheid Stadsdelen Buurtorganisaties, Regionaal Energieloket 4 collectieve inkooptrajecten, > 20 duizend bewoners benaderd Q4 2020

Bedrijven en maatschappelijke organisaties

Bedrijven stimuleren en aanspreken om het dak te gebruiken voor opwek van zonne energie 7 Pijler 5, Energiezuinig maken van 

zakelijke markt

Duurzaamheid Economie Haven, Zoncoalitie, Liander Zicht op realisatie zonprojecten op  grootste daken Q2 2020

Maatschappelijke organisaties ondersteunen. Schoolbesturen ondersteunen en sportverenigingen middels zonne-energiescans en 

ondersteuning bij besluitvorming en inkoop

8 Pijler 6: Energiezuinige 

maatschappelijke gebouwen

Duurzaamheid Onderwijs, Sport en Recreatie Schooldakrevolutie, Schoolbesturen 50-100 nieuwe zonprojecten op scholen geinitieeerd Q4 2020

Zonadviezen verstrekken aan bedrijven en organisaties 9 Pijler 5, Energiezuinig maken van 

zakelijke markt & Pijler 6, 

Energiezuinige maatschappelijke 

gebouwen

Duurzaamheid Economie Zonadviezen

SDE rijkssubsidiehouders ondersteunen bij realisatie van zonprojecten 10 Pijler 5, Energiezuinig maken van 

zakelijke markt & Pijler 6, 

Energiezuinige maatschappelijke 

gebouwen

Duurzaamheid Economie Haven, Zoncoalitie, Liander > 25 gerealiseerde SDE zonprojecten Q4 2020

Financiele middelen

Leningen verstrekken voor zonprojecten uit het duurzaamheidsfonds aan cooperaties, VVE's, bedrijven en maatschappelijke 

organisaties

11 Pijler 5, Energiezuinig maken van 

zakelijke markt & Pijler 6, 

Energiezuinige maatschappelijke 

gebouwen

Duurzaamheid Economie Aantal gefinancierde zonprojecten

Nieuwe zonprojecten op bedrijven

Q4 2020

Q1 2021

Dubbel ruimtegebruik

Locaties voor zon langs infra voorbereiden 12 Pijler 20, Ruimte maken voor de 

energietransitie en bijbehorende 

infrastructuur

Duurzaamheid Ruimtelijke ordening, Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit RWS Locaties langs infrastructuur Q4 2020

Uitwerken mogelijkheden om parkeerlocaties te overkappen met zonnepanelen; oa onderzoek overkapping parkeerplaatsen 

sportpark Sloten

13 Pijler 20, Ruimte maken voor de 

energietransitie en bijbehorende 

infrastructuur

Duurzaamheid Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit, gemeentelijk vastgoed Projecten in voor overkapping in voorbereiding 2021

Stimuleren van innovatie en efficiëntie

Inzetten op inzet gebruik lichtgewicht panelen grote overkappingen en in gevels 14 Pijler 19, Stimuleren 

kennisontwikkeling en duurzame 

innovatie

Duurzaamheid Grond en ontwikkeling Haven Locaties met lichtgewicht panelen 2021

Eigen organisatie

Realisatie zon op 30 grote daken met zoncoöperaties en voorbereiden volgende 30 daken. 15 Gemeentelijk vastgoed Duurzaamheid. Sport en Recreatie, Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit 30-60 nieuwe zonprojecten op gemeentelijke daken is samenwerking met zoncooperaties

Pijler 11 Optimaal benutten potentie windenergie 
Vervangen kleine windturbines

Vervangen 16 windturbines van 0,66 MW door 10 van 2,2 MW 1 Pijler 13, Transformeren van de haven 

naar duurzame batterij 

Duurzaamheid Grondzaken Haven 10 nieuwe windturbines 2021

Benoemen zoekgebieden windturbines

Vaststellen Regionale Energiestrategie (RES), met daarin de zoekgebieden wind. 2 Pijler 20, Ruimte maken voor de 

energietransitie en bijbehorende 

infrastructuur

Duurzaamheid Ruimtelijke ordening RES gemeentes regio NHZ, provincie NH, 

netbeheerders, coöperaties, Haven, 

Amsterdammers e.d.

Product: concept-RES, RES 1.0 Concept-RES: Q3 2020, RES 1.0: Q2 2021

Vaststellen Amsterdamse Omgevingsvisie/plan, met daarin de zoekgebieden wind. 3 Pijler 20, Ruimte maken voor de 

energietransitie en bijbehorende 

infrastructuur

Ruimtelijke ordening Duurzaamheid Product: Amsterdamse Omgevingsvisie/plan, met daarin de zoekgebieden wind 2021

Locatiekeuze nieuwe windturbines

Onderzoeken ruimtelijk-technische inpasbaarheid windturbines per zoekgebied 4 Pijler 13, Transformeren van de haven 

naar duurzame batterij & Pijler 20, 

Ruimte maken voor de energietransitie 

en bijbehorende infrastructuur

Duurzaamheid Ruimtelijke ordening Externe experts Kaarten met gebieden + locaties waar windturbines ruimtelijk-technisch gezien tot de mogelijkheden behoren (grove analyse) Q1-Q2 2020

Onderzoeken geschikte locaties, bouwmogelijkheden en exploitatiemodellen 5 Pijler 13, Transformeren van de haven 

naar duurzame batterij & Pijler 20, 

Ruimte maken voor de energietransitie 

en bijbehorende infrastructuur

 RO, & Duurzaamheid Grondzaken, bouwen en wonen, stadsdelen, Openbare Ruimte & Groen, Deelnemingen 

(PoA)

Coöperaties, ontwikkelaars, externe experts, 

netbeheerders, omwonenden

1. Geschikte onderzoekslocaties,

2.  Extra onderzoeken (nadere analyses)

3.  Tenders/overeenkomsten voor realisatie windturbines met coöperaties en/of ontwikkelaars.

2020-2022

Participatie Amsterdammers windturbines

Opstellen projectplannen voor bewonersparticipatie met ontwikkelaars 6 Pijler 17 Bouwen aan de beweging in 

de stad

Openbare Ruimte & Groen, RO, Duurzaamheid Grondzaken, bouwen en wonen, democratisering, stadsdelen Coöperaties, ontwikkelaars, netbeheerders, 

omwonenden

Geschikte windlocaties + projectplan 2020-2022

Pijler 12 Werken aan toekomstbestendige elektriciteitsinfrastructuur
O.a. intensieve en innovatieve samenwerking met Liander (en TenneT)

Ruimtelijke reserveringen maken voor o.a. nieuwe onderstations.  1 Pijler 20, Ruimte maken voor de 

energietransitie en bijbehorende 

infrastructuur

Ruimtelijke ordening Duurzaamheid, Energietransitie, Bouwen en wonen, Grondzaken, Economie, stadsdelen, 

Openbare ruimte & groen, Deelnemingen 

Liander, TenneT, Haven Locaties voor nieuwe onderstations Q3 2020

Beter benutten elektriciteitsnet door met verschillende (innovatieve) maatregelen de piekbelasting te verminderen. Bv met slimme 

laadinfrastructuur, opslagmogelijkheden of smart grids. 

2 Pijler 3, Doorgroeien naar een 

stadsbrede warmte-infrastructuur & 

Pijler 9, Verschonen van alle 

vervuilende voer- en vaartuigen & 

Pijler 20, Ruimte maken voor de 

energietransitie en bijbehorende 

infrastructuur

Ruimtelijke ordening Duurzaamheid,

Bouwen en wonen, Economie, stadsdelen, Grondzaken, Verkeer, vervoer & luchtkwaliteit, 

Openbare ruimte & groen

Liander, grootverbruikers, leveranciers, 

ontwikkelaars, EZK

 Innovatieve projecten (o.a. flex-power in sd Zuid, gebiedsontwikkeling  Buiksloterham) 2020-2022

Uitvoeren Themastudie Elektriciteit 3 Pijler 3, Doorgroeien naar een 

stadsbrede warmte-infrastructuur & 

Pijler 9, Verschonen van alle 

vervuilende voer- en vaartuigen & 

Pijler 20, Ruimte maken voor de 

energietransitie en bijbehorende 

infrastructuur

Ruimtelijke ordening Duurzaamheid, Energietransitie,

Bouwen en wonen, Economie, stadsdelen, Verkeer, vervoer & luchtkwaliteit

Liander, TenneT Update Themastudie Elektriciteit Q3 2020

Uitvoeren bestuursopdracht nutsvoorzieningen (o.a. over de impact van alle ontwikkelingen in de stad op de ruimtevraag voor 

nutsvoorzieningen in de boven- en ondergrond).  

4 Pijler 3, Doorgroeien naar een 

stadsbrede warmte-infrastructuur & 

Pijler 9, Verschonen van alle 

vervuilende voer- en vaartuigen & 

Pijler 20, Ruimte maken voor de 

energietransitie en bijbehorende 

infrastructuur

Ruimtelijke ordening, Openbare ruimte & 

groen, Grondzaken

Duurzaamheid, Energietransitie,

Bouwen en wonen, EZ, Stadsdelen,  Deelnemingen (PoA), Verkeer, vervoer & luchtkwaliteit

Liander, TenneT, Waternet Resultaat Bestuursopdracht nutsvoorzieningen  Q4 2020
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4. Haven & Industrie 

Pijler 13 Transformeren van de haven naar duurzame batterij 
Verkennen van het financieringsinstrumentarium

Verkenning van financieringsinstrumentarium voor het realiseren van de transitie naar de ‘duurzame batterij voor de stad, regio en 

Europa’. Gekeken wordt of een deel van inkomsten van het HbA uit fossiele activiteiten hiervoor kunnen worden aangewend.

1 Deelnemingen EZ, Duurzaamheid Advies aan college over aanpassing van finacieringsinstrumentarium voor het Havenbedrijf Q4 2020

Opstellen lobbystrategie voor verduurzaming haven 

Opstellen van een lobbystrategie gebaseerd op de wijze waarop de Amsterdamse Haven als duurzame batterij bij kan dragen aan 

de klimaatdoelstellingen van het Rijk en de EU en hoe het Rijk en de EU kunnen bijdrage. 

2 Duurzaamheid EZ Public Affairs Lobbystrategie voor de haven als duurzame batterij voor stad, regio en Europa Q2 2020

Target voor de opwek en opslag duurzame energie in de Haven

Gemeente en het Havenbedrijf koppelenen ambitieuze target aan de ontwikkeling van de batterij voor de stad, de regio en Europa 

die zowel gaat over de opwek als opslag van duurzame energie.

3 Duurzaamheid Deelnemingen Havenbedrijf In de Havenstrategie 2021 - 2025 wordt een target in MW's pf PJ's opgehangen aan de ontwikkeling van de opwek en opslag van duurzame energie in de 

haven. 

Q4 2020

Organiseren van expertsessies duurzame batterij voor de stad

Samen met de belangrijkste stakeholders organiseren we vier expertsessies met de hoofdrolspelen in het havengebied om meer 

duiding te geven aan de inrichting en de werking van de duurzame batterij voor de stad.

4 Duurzaamheid EZ Havenbedrijf Vier expertsessies waarvan de belangrijkste inzichten worden gebruikt voor de actualisatie van de Routekaart AKN. Q4 2020

Verkennen van kansen voor duurzame werkgelegenheid in het Havengebied

In kaart brengen wat de gevolgen zijn van de klimaatambities voor de werkgelegenheid in het Havengebied inclusief de potentie 

van werkgelegenheid in de duurzame industrie en energie op- en overslag sector.

5 Werk en Inkomen EZ, Duurzaamheid Havenbedrijf Verkenning naar kansen voor duurzame werkgelegenheid in het Havengebied Q4 2020

Pijler 14: Ontwikkelen groene waterstofeconomie 
Realiseren van waterstof infrastructuur

Realiseren van twee essentiele waterstofinfrastructuren:

·         Nieuwe waterstofbuisleiding tussen IJmuiden en Amsterdam, die industrie direct toegang biedt tot waterstof

·         De waterstofbackbone tussen industrieclusters in Noord Nederland, Den Helder, NZKG en Rotterdam, door het omzetten van 

bestaande gasleiding van Gasunie.

Voor beide infrastructuren werken we nauw samen met de partners uit het bestuursplatform NZKG. 

1 Pijler 20, Ruimte maken voor de 

energietransitie en bijbehorende 

infrastructuur

Duurzaamheid EZ Bestuursplatform NZKG, 

Gasunie

Twee waterstofbuisleidingen Voor 2025

Launching Customer voor waterstoftankstation in het Havengebied

De gemeente Amsterdam is ‘launching customer’ voor lokale waterstoftankinfrastructuur door eigen inzamelvoertuigen en 

vuilniswagens te laten rijden op waterstof. 

2 Afval en Grondstoffen Verkeer en Openbare Ruimte 2 inzamelvoertuigen en 4 vuilniswagens die op waterstof rijden 2020

Proactief aan de slag met regelgeving

De gemeente Amsterdam werkt samen met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om in kaart te brengen welke bestaande 

regelgeving de ontwikkeling van een waterstofcluster in de weg kan staan. Beperkende regelgeving wordt waar mogelijk aangepast 

om de waterstofeconomie niet of minimaal te hinderen. 

3 Duurzaamheid Omgevingsdienst NZKG Memo dat inzicht biedt in regelgeving die ontwikkeling van waterstofcluster in de weg zit, met voorstellen hoe deze regels kunnen worden aangepast. Q4 2020

ISPT onderzoeksproject voor 1 GW elektrolyser

De gemeente neemt samen met Port of Amsterdam, Provincie Noord-Holland en Tata Steel deel aan een onderzoekstraject gericht 

op het realiseren van een 1 GW groene waterstoffabriek in het Noordzeekanaalgebied. Het onderzoek wordt uitgevoerd in 

samenwerking publieke en private partners en wordt getrokken door het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT).

4 Duurzaamheid Havenbedrijf, Provincie Noord Holland, Tata 

Steel en ISPT

Onderzoeksrapport dat inzicht biedt in alle benodigde randvoorwaarden voor de realisatie van een GW elekrolyser in het NZKG 2022

Mobiliseren vraag naar groene waterstof

Samen met partners in de haven en de regio geven we opdracht aan een externe adviseur/onderzoeker om te inventariseren wat 

de potentiele vraag is naar groene waterstof in de regio en onder welke voorwaarden partijen bereid zijn om zich te commiteren 

aan afname van groene waterstof.

5 Duurzaamheid Metropoolregio Amsterdam en Amsterdam 

Economic Board

Inventarsatie van potentiele afname van waterstof in de MRA in een tijdspad Q4 2020

Pijler 15 CO2 afvangen, opslaan en hergebruiken 
CO2 afvangen bij AEB

De gemeente Amsterdam ondersteunt het AEB in zijn ambitie om te verkennen. De voortgang van dit project is mede afhankelijk 

van het eventuele verkooptraject van het AEB.

1 Pijler 2, Ontwikkelen van duurzame 

bronnen voor het warmtenet 

Duurzaamheid Afval en Energiebedrijf CO2 afvanginstallatie Afhankelijk van eventueel verkooptraject 

AEB

Ontwikkelen van schone brandstof voor luchtvaart

De gemeente, het havenbedrijf, de opslagsector en relevante partners werken samen aan een plan voor de ontwikkeling van 

duurzame brandstoffen in de Haven van Amsterdam, voor bijvoorbeeld de lucht- en scheepvaart.  

2 EZ Duurzaamheid Havenbedrijf 2022

Realiseren van CO2 infrastructuur - ATHOS

De gemeente werkt samen met partners uit het NZKG: het Havenbedrijf, Tata Steel, Gasunie en EBN mee aan de realisatie van de 

regionale CO2 infrastructuur onder de noemer ATHOS. 

3 Pijler 20, Ruimte maken voor de 

energietransitie en bijbehorende 

infrastructuur

Duurzaamheid Bestuursplatform NZKG CO2 infrastructuur in het NZKG 2025

Onderzoeken van de rol van biomassa in Amsterdamse energietransitie

Onderzoek naar de rol van biomassa in de Amsterdamse energietransitie. Hierbij komt aan bod: inzicht in verschillende type 

biomassa, herkomst van biomassa en toezicht op de eisen mbt de herkomst. De potentie van het realiseren van negatieve emissies 

en/of ontwikkeling van synthetische brandstoffen op basis van 'groene' afgevangen CO2. 

4 Duurzaamheid Notitie met advies aan College van B&W met visie op de rol van biomassa in de Amsterdamse energietransitie Q4 2020

Pijler 16 Energie besparen in de industrie
In gesprek met grootste CO2 uitstoters

De gemeente Amsterdam is samen met de Provincie Noord-Holland en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied in gesprek met 

de 10 grootste industriële uitstoters van de stad over de mogelijkheid om energie te besparen en CO2 uitstoot terug te dringen. 

1 Pijler 5: Energiezuinig maken van 

zakelijke markt

EZ Duurzaamheid Omgevingsdienst NZKG, Provincie Noord-

Holland

Afspraken met bedrijven over energiebesparing Q4 2020

Energieverbruik in de haven in kaart brengen

De gemeente vraagt het Havenbedrijf energieverbruik van haar klanten in kaart te brengen voor de Havenstrategie 2021 – 2025 en 

deze bedrijven te stimuleren om over te stappen van fossiele brandstoffen naar duurzame alternatieven.

2 Duurzaamheid EZ Havenbedrijf Inzichten worden opgenomen in de Havenstrategie 2021 - 2025 Q4 2020

Sturen op Duurzaam vestigingsbeleid in de haven

De gemeente vraagt het Havenbedrijf met zijn vestigingsbeleid te sturen op de beschreven duurzaamheidsdoelstellingen. Nieuwe 

bedrijven die bijdragen aan circulaire economie en de duurzame batterij voor de stad krijgen hierin voorrang. Bedrijven die dat niet 

doen moeten aan de hoogste duurzaamheidseisen uit hun branche voldoen. Van nieuwe bedrijven wordt gevraagd maximaal zon 

op het dak te realiseren.

3 EZ Havenbedrijf Vestigingsbeleid wordt opgenomen in de Havenstrategie 2021 - 2025 Q4 2020
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Acties en maatregelen Nummer Relatie met (pijler) Trekkende portefeuille Samen met portefeuille(s) Partners Resultaat 
Geplande oplevering

Hoofdstuk 4 

Pijler 17 Bouwen aan de beweging in de stad
Klimaatpsychologie 

De gemeente onderzoekt samen met buurtinitiatief Samen Vooruit! hoe we Amsterdammers die nog niet kunnen of willen, kunnen 

helpen en motiveren om een eerste stap te zetten.

1 Duurzaamheid HvA, buurtinitiatief Samen Vooruit! onderzoek & beter inzicht in triggers voor duurzaam gedrag 2020

We gaan de Collectieve Inkoopacties op zon en huisisolatie evalueren 2 Duurzaamheid  - n.t.b. kennisinstelling beter inzicht in effectiviteit collectieve inkoopacties zon en verduurzamen eigen woningen 2020

Samenwerken met en ondersteuning van Amsterdammers die zelf aan de slag willen 

We blijven actief en continue het gesprek met de stad voeren, o.a. mbv duurzame initiatieven coaches in stadsdelen, om te zorgen 

dat gemeentelijke activiteiten aansluiten bij de behoeften van de stad in de energietransitie.

3 Duurzaamheid Democratisering n.t.b. beter inzicht in de behoefte en barrieres van de stad in de energietransitie 2020

De gemeente werkt  samen met de andere partijen en programma’s die werken aan een duurzaam Amsterdam om zo gezamenlijk 

het gesprek met de stad te organiseren onder de vlag van het Nieuw Amsterdams Klimaat.

4 Duurzaamheid Democratisering door samenwerking met partijen een groter bereik onder Amsterdammers doorlopend

De gemeente werkt mee aan de Energieontbijten en spreekuren van 02025 waar Amsterdammers geïnspireerd worden over wat ze 

kunnen doen in de energietransitie.

5 Duurzaamheid  - 02025 organiseert minimaal 12 energieontbijten of andere netwerkbijeenkomsten in de stad 2020

Ondersteuning Koplopers

Koplopers collectieven geven we een podium en we helpen ze samen met 02025.actief verder naar een volgende stap 6 Duurzaamheid Democratisering 02025 naar 250+ intitiatieven op het platform NAK ; Amsterdam telt meer koplopers en bestaande koplopers zijn een stap verder 2020

Ondersteunen middels diverse vormen

De Gemeente ondersteunt Amsterdammers die willen verduurzamen door het aanbieden van technische, organisatorische en soms 

financiële hulp en advies d.m.v. bijvoorbeeld duurzame initiatieven coaches, subsidies en online tools.

7 Duurzaamheid Oa. Bouwen en Wonen, EZ, democratisering EZ, stadsdelen, Aardgasvrij dit is een continue proces dat bijdraagt aan vern ieuwing of aanvuling van bestaande instrumenten en verbetering van de dienstverlening doorlopend

Particulieren en organisaties kunnen via Subsidie Ruimte voor Duurzaam Initiatef eenmalig subsidie krijgen om een duurzaam 

project of programma voor te bereiden

8 Duurzaamheid Dienstverlening   subsides in de subsidieregeling Ruimte voor Duurzaam Initiatef zijn verleend 2020

•  Eigenaren van koopwoningen kunnen terecht bij Regionaal energieloket voor advies Duurzaamheid Bouwen en Wonen Regionaal Energieloket jaarlijks 22.000 unieke bezoekers op de website en Amsterdammers zijn telefonisch, via de website of op bijeenkomsten ofanderszins ondersteund bij 

beantwoording van hun verduurzamings vraag 

2020

•  alle bewoners kunnen terecht bij Stichting !Woon voor bewonersondersteuning Duurzaamheid / Bouwen en Wonen !WOON Huurders zijn via de website of op bijeenkomsten ofanderszins ondersteund bij beantwoording van hun verduurzamings vraag 2020

•  Amsterdammers die gezamenlijk aan de slag willen kunnen advies krijgen bij 02025.nl  Duurzaamheid 02025 Koplopers collectieven zijn ondersteund  in de organisatie, realisatie of 2020

We benaderen buurten, groepen en organisaties met een relatief grote uitstoot, of veel reductiepotentieel, actief  met een 

hulpaanbod voor een aanpak om CO2 te reduceren.

9 Duurzaamheid oa. Bouwen en Wonen we hebben een beter beeld van de gebiedsgerichte CO2 uitstoot en bepalen op basis daarvan een doelgroep of gebiedsgerichte aanpak 2020

We maken afspraken over CO2-reductie, vergroten van duurzame opwekcapaciteit of het vergroten van het draagvlak voor de 

transitie met allerlei partijen, zoals bedrijven en instellingen. 

10 Duurzaamheid oa. Bouwen en Wonen, EZ zeer divers meer afspraken met partijen over CO2 reductie 2020

Doorontwikkelen platform nieuwamsterdamsklimaat.nl;  blijven het platform doorontwikkelen zodat het actueel is en informatie en 

inspiratie biedt over wat Amsterdammers zelf doen en kunnen doen om te verduurzamen

11 Duurzaamheid Innovatie site wordt continue doorontwikkeld, oa. Door toevoegen stappenplannen en nieuwe intiatieven en verhalen 2020

We ontwikkelen een stappenplan voor mensen die zonne-energie willen (Zon Zonder Zorgen)  12 Pijler 10: Maximaal opwekken van 

zonne-energie op daken

Duurzaamheid Bouwen en Wonen een online stappenplan  voor zon is beschikbaar op NAK 2020

We ontwikkelen een stappenplan voor VVEs om te komen tot een duurzaam meerjarig groot onderhoudsplan 13 Duurzaamheid Bouwen en Wonen een online stappenplan  voor VVE;s voor een G-MJOP  is beschikbaar op NAK 2020

Pijler 18 Werken aan een klimaatrechtvaardige energietransitie
Inzetten op een eerlijke verdeling van de baten en de lasten

Uitvoeren Energiecoach-projecten, en onderzoek naar doorontwikkeling 1 Armoede en Schuldhulpverlening / Bouwen en 

Wonen 

Duurzaamheid !WOON, Vattenfall Meerjarenaanpak, bestrijding van Energiearmoede & Aantal uitgegeven energie-adviezen Q4 2020

Onderzoeken welke aanvullende maatregelen er nodig zijn om energiearmoede tegen te gaan 2 Armoede en Schuldhulpverlening Bouwen en Wonen !WOON, Vattenfall Onderzoeksrapport Q4 2020

Opvolging geven aan bijeenkomst van PACT-tegen armoede over energiearmoede 3 Duurzaamheid Armoede & Schuldhulpverlening PACT voor Armoede Afspraken over vervolg PACT-meeting Q2 2020

Organiseren van samenwerking met de woningcorporaties om (sociale) huurders te laten profiteren van opgewekte zonne-energie 4 Duurzaamheid Armoede & Schuldhulpverlening en Wonen Woningcorporaties Plan van Aanpak Q4 2020

Zorgen voor een open toegang van alle Amsterdammers tot het beslissingsproces

Dit betreft vooral de zaken die we doen in pijler 17: Nieuw Amsterdams Klimaat & voor een kleiner gedeelte ook pijler 18: 

Innovatie

Onderzoeken welke (positieve) triggers bewoners aanzetten tot duurzaam handelen

 en die inzetten om te versnellen

5 Duurzaamheid Democratisering HvA & Buurtinitiatief SamenVooruit Onderzoek & beter inzicht in triggers voor duurzaam gedrag Q4 2020

Zorgen voor een open toegang tot het beslissingsproces 6 Duurzaamheid Alle portefeuilles Geen einddatum 

Inzetten op eerlijke kansen op een veranderende arbeidsmarkt

Werkgelegenheidsaanpak ‘Green New Deal’ maken en uitvoeren 7 Sociale zaken (Werk) Duurzaamheid, Economische Zaken & Mbo-agenda, 

Beroepsonderwijs en Toeleiding Arbeidsmarkt

MRA-regio, brancheorganisaties 

& onderwijsinstellingen

Meerjarig actieplan Green New Deal Q3 2020

Uitvoering geven aan focusthema duurzaamheid binnen mbo-agenda met als doel:  duurzaamheid in het curricula van mbo, 

bewustwording mbo-studenten en docententeams. Bestuurlijke tafel mbo-agenda voor sturing op scholingsaanbod mbo voor 

energietranisities

8 OJZ/Onderwijs Duurzaamheid, Economische Zaken & Mbo-agenda, 

Beroepsonderwijs en Toeleiding Arbeidsmarkt

mbo-instellingen 1. Concrete projectplannen vanuit mbo-instellingen gericht op bevordering bewustwording duurzaamheid en opname duurzaamheid in curricula mbo -

opeleidingen. 

2. Een heldere 'foto' die inzichtelijk maakt inhoeverre de huidige mbo-technische opleidingen bijdragen aan de energietransitie en die duidelijk maakt waar 

nog blinde vlekken zijn.

3. Ontwikkeling van bij- en omscholingstrajecten vanuit mbo voor de energietransitie.                                                                                                                                                                                        

Q3 2020

Pijler 19 Stimuleren kennisontwikkeling en duurzame innovatie
Onderzoeken en experimenteren

Kennis en Innovatieagenda opstellen ism AMS 1 Duurzaamheid Dienstverlening en Informatie (CTO innovatieteam) Diverse partners, oa. UvA, HvA, AEB, ASC en 

bedrijfsleven

Innovatie agenda 2020

Deelnemen aan Europese samenwerkingsprojecten en een wereldwijd netwerk van koploper steden 2 Duurzaamheid Dienstverlening en Informatie (CTO innovatieteam) Internationale partners in de Europese Unie 

en daarbuiten

Internationale uitwisseling gerealiseerd dmv bijeenkomsten, webinars en gezamenlijke onderzoeken en projecten Q4 2020

Pijler 20 Ruimte maken voor de energietransitie en bijbehorende infrastructuur
Inzicht krijgen op de regie en de ondergrond

Notitie reikwijdte en detailniveau Omgevingsvisie Amsterdam vaststellen 1 RO Notitie vastgesteld door B&W 2020

 Studie uitvoeren naar ondergrond in de Omgevingsvisie 2 RO Studie uitgevoerd 2020

 Omgevingsvisie Amsterdam ontwikkelen 3 RO Omgevingsvisie vasgesteld door Gemeenteraad 2020/2021

Bestuursopdracht nutsvoorzieningen uitvoeren met bouwstenen: 

1) Strategische verkenning ondergrond

2) Studie bovengrondse nutsvoorzieningen

4 Pijler 12:  Werken aan 

toekomstbestendige 

elektriciteitsinfrastructuur

RO, Verkeer, vervoer en luchtkwaliteit Duurzaamheid, Grondzaken, Bouwen en wonen, EZ, Stadsdelen, Deelnemingen Strategische verkenning ondergrond en Studie bovengrondse nutsvoorzieningen opgeleverd 2020/2021

Bestuursopdracht Regieslots uitvoeren (o.a. over experimenteren met gebiedsgerichte aanpak van de straten open breken voor 

vervanging- en vernieuwingsopgaven)

5 Verkeer, vervoer en luchtkwaliteit Openbare ruimte en Groen Opdracht uitgevoerd

Integrale Ontwerpmethode Openbare Ruimte opleveren 6 RO Openbare ruimte en Groen Methode opgeleverd 2020

Uitvoeren Werkplan ondergrond 2020 met o.a. 

• Verbetering informatievoorziening ondergrond, data over assets in de ondergrond in kaart brengen, beheren en ontsluiten (basis 

op orde)

• Innovatie in bundeling van kabels en leidingen 

• Koppelkansenproject waarin we samenwerken met Waternet en Liander (begeleid door UvA) in het ontwikkelen van een integrale 

aanpak (energie, water en circulariteit) voor de inrichting van de openbare ruimte en ondergrond in 3 gebieden: Amstelstad, 

Havenstad en de 9 straatjes

• Uitlegschema kabels en leidingen

• Pilot opschonen ondergrond en verwijderen van niet in gebruik zijnde kabels en leidingen

7 Ambtelijk Ambtelijk Werkplan uitgevoerd 2020

Onderzoek doen naar nieuwe vormen van regie op de ondergrond via proces “Vol onder maaiveld". 8 Ambtelijk Ambtelijk Onderzoek opgeleverd

Project Oranje loper uitvoeren van Paleis op de Dam tot Mercatorplein wordt een quick scan uitgevoerd naar de mogelijkheden 

voor inpassing van een hoog temperatuur warmtenet en groen en bomen. Deze opgaven worden gecombineerd met de renovatie 

van 9 bruggen en kademuren.  

9 Verkeer, vervoer en luchtkwaliteit Openbare ruimte en Groen, Duurzaamheid, RO Quick scan uitgevoerd 2020

Masterplan(nen) WKO maken voor grote gebiedsontwikkelingen 10 Grondzaken RO Masterplan Zuidas en Sloterdijk 2020

Kennisontwikkeling duurzame openbare ruimte en ondergrond door o.a. organiseren Symposium, 

Masterclasses en bijdrage aan landelijke samenwerking

11 RO Openbare ruimte en Groen, Duurzaamheid, Verkeer, vervoer en luchtkwaliteit, Grondzaken, 

Bouwen en wonen, Omgevingsdienst

Continu proces 2020

Aanvragen EU subsidie (horizon 2020) gericht op luchtkwaliteit en klimaatneutrale stad 

door natuurlijke maatregelen met de HvA, Naturalis, Hamburg, Toulouse, Wenen

12 RO Grondzaken, Openbare ruimte en Groen Aanvraag subsidie verstuurd 2020

Uitwerken monitorings indicatoren ruimtelijke vertaling van de energietransitie en energie infrastructuur 13 Duurzaamheid RO Indicatoren ruimtelijke impact 2020
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