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 Onderwerp  

 Vaststellen van Nieuw Amsterdams Klimaat, Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 

2050 

 

Met deze voordracht stellen wij u voor het volgende besluit te nemen: 

Tekst van openbare besluiten 

wordt gepubliceerd 

De gemeenteraad van Amsterdam 

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders, 

besluit 

  

1. Nieuw Amsterdams Klimaat, Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050 (verder 

de Routekaart) vast te stellen met als belangrijkste punten: 

 

a. De ambitie is om de CO2-uitstoot in Amsterdam in 2030 met 55% te reduceren ten 

opzichte van 1990, met 95% in 2050 en te zorgen dat Amsterdam in 2040 aardgasvrij 

is. 

 

b. De uitvoering van de Routekaart gebeurt transparant en rechtvaardig. De 

energietransitie resulteert in nieuwe werkgelegenheid en het terugdringen van 

energiearmoede. 

 

c. De huidige CO2-uitstoot en de effecten van de acties en maatregelen uit de 

Routekaart op de reductie van de uitstoot zijn inzichtelijk. De voorgenomen acties en 

maatregelen uit de Routekaart, gecombineerd met autonome ontwikkelingen, zorgen 

naar verwachting voor een CO2-reductie van 48% in 2030 ten opzichte van 1990. De 

bandbreedte van de uitgevoerde doorrekening ligt tussen de -21% en -55%. De 

ambitie ligt daarmee binnen bereik. Hiervoor is het nodig om de voorgenomen acties 

en maatregelen volledig en succesvol te implementeren en bovendien in de komende 

jaren extra maatregelen te nemen. 

 

d. De route naar een klimaatneutraal Amsterdam en ambitie per sector: 

 i. Gebouwde omgeving: In 2050 worden alle gebouwen (woningen, kantoren, 

        bedrijfspanden, maatschappelijke gebouwen) in de stad verwarmd door 

        duurzame warmtebronnen die in de plaats komen van aardgas. Daarnaast wordt 

        ingezet op maximale energiebesparing. Nieuwbouw gebeurt klimaatneutraal. 

    ii. Mobiliteit: Beperken van de groei van het aantal vervuilende voertuigkilometers 

        in Amsterdam door personen- en goederenvervoer. Dit kan door over te stappen 

        op andere, meer duurzame vormen van mobiliteit en zorgen dat het  

        overblijvende vervoer schoon wordt. 
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    iii. Elektriciteit: Maximale opwek van duurzame elektriciteit op Amsterdams 

        grondgebied door windturbines en zonnepanelen. Een toekomstbestendige 

        elektriciteitsinfrastructuur is randvoorwaarde. 

    iv. Haven & industrie: Transformatie van fossiele haven naar een duurzaam 

        energiecluster voor industrie en stad. Waterstof, CO2 afvangen en 

        energiebesparing zijn de bouwstenen van dit nieuwe energiecluster. 

 

e. Kennis te nemen van een aantal risico’s voor het niet behalen van de ambities. 

 

2. In te stemmen met een jaarlijkse voortgangsrapportage van de Routekaart en de 

raad daarover te informeren met als belangrijkste punt: 

 

a. De raad wordt met de jaarlijkse voortgangsrapportage van de Routekaart 

geïnformeerd over de voortgang en bijsturing. Een onderdeel hiervan is de jaarlijkse 

update van de Klimaatbegroting waarin aandacht is voor de kwantitatieve voortgang 

van de Routekaart op het gebied van CO2 en enkele andere indicatoren (zoals de 

opwek van duurzame energie en het draagvlak). Hierbij kijken we zowel terug als 

vooruit. Als hieruit blijkt dat de doelen niet worden gehaald, zullen aanvullende 

maatregelen worden opgenomen in de voortgangsrapportage van de Routekaart. 

  

3. In te stemmen met het – in afwijking van de op 13 februari 2019 door de raad 

vastgestelde fondskaders – onttrekken van maximaal € 5.000.000 aan de reserve 

klimaatfonds opdat directies binnen verschillende portefeuilles de set van 

maatregelen uit de Routekaart kunnen verbreden en realisatie daarvan kunnen 

versnellen. 

 

4. Het college van burgemeester & wethouders te mandateren om op basis van 

bestedingsvoorstellen van directies dit geld aan de directies beschikbaar te stellen 

voor ambtelijke capaciteit en onderzoekskosten voor de jaren 2020, 2021 en 2022. 

 

Wettelijke grondslag 

  
Artikel 169 Gemeentewet 
Het college van burgemeester en wethouders en elk van zijn leden afzonderlijk zijn 
aan de Gemeenteraad verantwoording schuldig over het door het college gevoerde 
bestuur (lid 1). 
Zij geven de raad alle inlichtingen die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig 
heeft (lid 2). 
Zij geven de raad mondeling of schriftelijk de door een of meer leden gevraagde 
inlichtingen, tenzij het verstrekken ervan in strijd is met het openbaar belang (lid 3). 
 
Artikel 108 jo artikel 147, tweede lid, van de Gemeentewet 

De gemeenteraad is bevoegd tot regeling en bestuur inzake de huishouding van de 

gemeente. 

 

 

Bestuurlijke achtergrond 

 Klimaatinitiatief  
Op 14 februari 2018 heeft de gemeenteraad het Klimaatinitiatief van GroenLinks, 
PvdA en PvdD aangenomen met als belangrijkste uitgangspunten: 
• Verankering CO2-opgave binnen iedere portefeuille van het college. 
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• Inzicht geven in maatregelen die (indirect) leiden tot CO2-reductie. 
• Transparant rapporteren. 
 
Om de klimaatdoelstellingen te bereiken is het nodig dat het hele college van B&W 
haar netwerk en invloed inzet om iedereen te stimuleren om tot een 
klimaatvriendelijke werkwijze te komen. Daarnaast is er van het gemeentebestuur 
soms een andere werkwijze of prioritering nodig om de doelstellingen te bereiken. De 
gemeente is een grote, brede organisatie die op verschillende manieren samenwerkt 
met meerdere doelgroepen in de stad. De directies van de gemeente maken in 2020 
samen met hun partners inzichtelijk welke bijdrage zij kunnen leveren aan de CO2- 
reductie. Dit is de Klimaatbegroting. Tevens wordt aangegeven op welke wijze de 
gemeente hier een bijdrage aan levert. Dat kan zijn met kennis, kunde of financiële 
middelen. 
 
Coalitieakkoord 2018-2022 
In het coalitieakkoord is afgesproken om de CO2-uitstoot in Amsterdam te beperken 
met 55% in 2030, 95% in 2050 en een aardgasvrij Amsterdam in 2040 te realiseren.  
 
‘Uitnodiging aan de stad’ & Klimaatakkoord 
In de “Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal; Uitnodiging aan de stad” van januari 
2019 heeft het college bewoners, bedrijven en instellingen van Amsterdam 
uitgenodigd om mee te denken de energie transitie voor elkaar gaan krijgen. Er zijn 
afgelopen jaar meer dan 1.000 gesprekken gevoerd. Er is een Amsterdams 
Klimaatakkoord getekend en het online platform Nieuw Amsterdams Klimaat is 
gelanceerd waarop meer dan 200 initiatieven staan beschreven 
(www.nieuwamsterdamsklimaat.nl). De concept versie van deze Routekaart is breed 
gedeeld met onze partners in de stad en aangevuld met de vele reacties die we 
hebben ontvangen. Al deze kennis vormt mede de basis van deze Routekaart. 
 
Regionale Energie Strategie 
Amsterdam werkt op dit moment in de regio Noord Holland Zuid (NHZ) samen met 
stakeholders aan een Regionale Energiestrategie (RES). De RES is een instrument 
om gezamenlijk te komen tot keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit, 
de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en 
energie infrastructuur. De RES geeft invulling aan het landelijk Klimaatakkoord. In de 
concept RES, deelregio Amsterdam zijn zoekgebieden in Amsterdam opgenomen 
voor grootschalige windenergie. Deze gebieden zijn grotendeels in lijn met de 
bestaande zoekgebieden die zijn opgenomen in de Windvisie 2012 (als onderdeel 
van de Structuurvisie). Verder geeft de RES invulling aan zon en warmte. De inhoud 
van de concept RES en deze Routekaart zijn op elkaar afgestemd. De concept RES 
is op 11 februari 2020 ter besluitvorming aangeboden aan het college en op 11 maart 
2020 behandeld in de raad. 
 
Verduurzaming gemeentelijke organisatie 
In de Uitvoeringsagenda Duurzame organisatie is de doelstelling opgenomen dat de 
gemeentelijke organisatie CO2-neutraal en aardgasvrij is in 2030. De 
Uitvoeringsagenda is separaat ter besluitvorming aan het college voorgelegd. 
 
Programma Circulaire Economie  
Het programma Circulaire Economie en de Routekaart zijn complementair als het 
gaat om CO2-reductie. De strategie Amsterdam Circulair richt zich op het 
verminderen van het gebruik van primaire grondstoffen. Het effect hiervan is een 
reductie van de CO2-emissies buiten Amsterdam. De Strategie Amsterdam Circulair 
2020 -2025 inclusief een Innovatie- en uitvoeringsprogramma circulaire economie 
2020 -2021 is ter besluitvorming aan het college voorgelegd op 10 maart 2020 en zal 
voor de raad op 23 april 2020 worden geagendeerd. 
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Bestedingsperspectief Klimaatfonds 
Het Bestedingsperspectief Klimaatfonds 2020 sluit aan op de Routekaart Amsterdam 
Klimaatneutraal en beschrijft daarbij de financiële strategie en de rol van het 
Klimaatfonds. Het bestedingsperspectief is tegelijkertijd met de Routekaart 
Amsterdam Klimaatneutraal 2050 voor besluitvorming aangeboden. 
 
Transitievisie Warmte 
De transitievisie Warmte (TWV) is een van de afspraken binnen het Klimaatakkoord. 
De visie laat per buurt zien welk duurzaam alternatief voor aardgas de laagste 
maatschappelijke kosten heeft en wat de fasering van de 481 buurten is. De TVW zal 
begin april 2020 vrij gegeven worden voor inspraak en advies van de stadsdelen. 

 

 

Onderbouwing besluit 

 Ad 1. Nieuw Amsterdams Klimaat, Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050 
(verder de Routekaart) vast te stellen met als belangrijkste punten: 
De Routekaart vervangt de Agenda Duurzaam Amsterdam die op 11 maart 2015 door 
de raad is vastgesteld. 
 
Ad 1 onder a. De ambitie is om de CO2-uitstoot in Amsterdam in 2030 met 55% te 
reduceren ten opzichte van 1990, met 95% in 2050 en te zorgen dat Amsterdam in 
2040 aardgasvrij is. 
Om de doelstellingen te realiseren is een maximale inzet op het reduceren van het 
energiegebruik en het opwekken van duurzame warmte en elektriciteit in vier 
sectoren (zie beslispunt 1d) noodzakelijk. De aanpak vergt een ingrijpende 
maatschappelijke transitie met consequenties op technisch, ecologisch, economisch 
en sociaal vlak. Het is van belang dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt voor 
zijn huidige en toekomstige leefomgeving en om de doelstellingen te realiseren. Dat 
kan, want het zelf organiserend vermogen van burgers, bedrijven en instellingen is 
groot. Wie dit lastig vindt krijgt hulp in de vorm van advies, begeleiding of financiële 
ondersteuning. Wie niet mee wil in de transitie zal uiteindelijk via regelgeving 
gestuurd worden omdat de vrijblijvendheid voorbij is. 
De transitie is breed en treft iedereen. Door de veelheid en complexiteit van de 
opgave wordt de gemeente gevraagd de regie te nemen. De gemeente biedt 
overzicht en zorgt voor samenhang en synergie, ontwikkelt nieuwe 
samenwerkingsvormen en geeft ruimte aan experimenten en innovatie en waar nodig 
biedt de gemeente steun in de vorm van kennis, kunde en/of middelen. 
 
Ad 1 onder b. De uitvoering van de Routekaart gebeurt transparant en rechtvaardig. 
De energietransitie resulteert in nieuwe werkgelegenheid en het terugdringen van 
energiearmoede. 
De klimaatverandering treft niet alleen ons Amsterdammers, maar ook mensen elders 
in de wereld. Niet alleen nu, maar ook vele generaties na ons. Vanuit deze brede 
scope vormt Klimaatrechtvaardigheid een belangrijk basisprincipe voor alle 
activiteiten die in het kader van een klimaatneutraal Amsterdam plaatsvinden. 
Klimaatrechtvaardigheid in het kader van de Routekaart betekent: 
- Voor lage- en middeninkomens geen hogere woonlasten. 
- Open toegang tot het beslissingsproces. 
- Eerlijke kansen op een veranderende arbeidsmarkt; werkgelegenheidsaanpak. 
De energietransitie raakt alle Amsterdammers, maar de consequenties zijn niet voor 
iedereen gelijk. Sommige inwoners of buurten zijn kwetsbaarder of profiteren minder 
van de kansen die de energietransitie biedt. In 2017 was bij 11% van de 
Amsterdamse huishoudens sprake van energie-armoede. Dat wil zeggen 
huishoudens die meer dan 10% van hun inkomen besteden aan kosten voor 
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energieverbruik. Dat zijn bijna 50.000 Amsterdamse huishoudens. Onder 
huishoudens met een laag inkomen (tot de huurtoeslaggrens) was het aandeel 
huishoudens met energie-armoede in 2017 31%. De energietransitie leidt tot veel 
veranderingen op de arbeidsmarkt. De gemeente wil samen met de regio, 
werkgevers, vakbonden en onderwijsinstellingen komen tot nieuwe en aangepaste 
opleidings-, schakel- en werktrajecten, waarmee meer Amsterdammers kunnen 
profiteren van de investeringen in de energietransitie. Met een in 2020 te ontwikkelen 
werkgelegenheidsaanpak wordt hierop geanticipeerd met: 
- Energiecoach-projecten. 
- Doorontwikkeling energiebesparing. 
- Organisatie PACT-meeting; samenbrengen Armoede -en duurzaamheidsnetwerk. 
- Ontwikkeling werkgelegenheidsaanpak ‘Green New Deal’. 
 
Ad 1 onder c. De huidige CO2-uitstoot en de effecten van de acties en maatregelen 
uit de Routekaart op de reductie van de uitstoot zijn inzichtelijk. De voorgenomen 
acties en maatregelen uit de Routekaart, gecombineerd met autonome 
ontwikkelingen, zorgen naar verwachting voor een CO2-reductie van 48% in 2030 ten 
opzichte van 1990. De bandbreedte van de uitgevoerde doorrekening ligt tussen de -
21% en -55%. De ambitie ligt daarmee binnen bereik. Hiervoor is het nodig om de 
voorgenomen acties en maatregelen volledig en succesvol te implementeren en 
bovendien in de komende jaren extra maatregelen te nemen.  
In 2019 is een forse inspanning gedaan om de relevante cijfers in beeld te krijgen: 
Hoe zit het met de uitstoot van broeikasgassen in Amsterdam? Waaruit bestaat deze 
uitstoot en hoe heeft zich dit ontwikkeld? Het resultaat is een degelijke basis waarop 
komende jaren op voort gebouwd kan worden. Nu bekend is waar de uitstoot 
vandaan komt, is ook bekend waar de CO2-reductie gerealiseerd kan worden. De 
impact van de maatregelen met een directe invloed op de CO2-uitstoot van 
Amsterdam is in beeld gebracht en doorgerekend. De uitkomst daarvan is dat de 
voorgenomen acties en maatregelen ervoor zorgen dat de geraamde CO2-uitstoot 
van Amsterdam in 2030 48% lager is vergeleken met 1990. De bandbreedte van deze 
raming ligt tussen -21% en -55%. De ambitie van -55% ligt daarmee net binnen de 
bandbreedtes van de raming, maar om dit te halen moeten de voorgenomen acties 
en maatregelen volledig en succesvol worden doorgevoerd. Voor het behalen van de 
ambitie van 55% zijn daar bovenop aanvullende inspanningen nodig, ook omdat er 
altijd onzekerheden zijn bij de uitvoering van de voorgenomen maatregelen. Deze 
maatregelen zijn nu nog niet beschikbaar en implementeerbaar en moeten dus 
worden ontwikkeld. In de ‘Technische rapportage Routekaart Amsterdam 
Klimaatneutraal 2050’ (bijlage 2) staan de databronnen beschreven die zijn gebruikt 
om de uitstoot in beeld te brengen. De onderbouwing van de raming van de CO2-
reductie is opgenomen in het rapport ‘Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal, Effect 
van voorgenomen beleid op CO2-uitstoot’ (bijlage 3). 
 
Ad 1 onder d. De route naar een klimaatneutraal Amsterdam en ambitie per sector: 
 
Ad 1 onder d sub i. Gebouwde omgeving: In 2050 worden alle gebouwen (woningen, 
kantoren, bedrijfspanden, maatschappelijke gebouwen) in de stad verwarmd door 
duurzame warmtebronnen die in de plaats komen van aardgas. Daarnaast wordt 
ingezet op maximale energiebesparing. Nieuwbouw gebeurt klimaatneutraal. 
De gehele gebouwde omgeving (circa 650.000 woningequivalenten) wordt in 2040 
aardgasvrij. Alle woningen en gebouwen met een maatschappelijke of zakelijke 
functie die nu nog afhankelijk zijn van aardgas moeten dus op een andere manier van 
warmte worden voorzien. Wijk voor wijk wordt een alternatieve warmtebron 
gecreëerd, zoals duurzame stadswarmte, lokale restwarmte of aquathermie. Het 
transitietempo moet omhoog. De aanpak voor een aardgasvrije gebouwde omgeving 
loopt langs de pijlers: 
- Opschaling van de Wijk voor wijk aanpak. 
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- Ontwikkelen van meer duurzame bronnen voor het warmtenet. 
- Groei naar een stadsbrede warmte-infrastructuur. 
 
Energiezuinige gebouwen 
Energie is schaars, zeker duurzame elektriciteit en warmte. Daarom moet efficiënt 
met energie omgegaan worden want verspilling is zonde van het geld, onze 
hulpbronnen en het klimaat. Daarbij zijn energiezuinige gebouwen vaak comfortabeler 
en hebben lagere kosten voor bewoners en gebruikers. De inzet is er voor te zorgen 
dat de eigenaren van alle gebouwen in de stad, woningen, maatschappelijke 
gebouwen en zakelijke markt, maatregelen treffen om verspilling tegen te gaan. Waar 
mogelijk en nodig geeft de gemeente een prikkel en biedt hulp bij de uitvoering. 
De aanpak energiezuinige gebouwen loopt langs de pijlers: 
- Woningen energiezuinig maken. 
- Zakelijke markt. 
- Maatschappelijke gebouwen energiezuinig maken. 
 
Klimaatneutrale groei van de stad 
Bouwen in Amsterdam gebeurt alleen nog als deze energiezuinig is, voorzien is van 
zonnepanelen en aangesloten is op een duurzame bron van warmte. De gemeente is  
meestal niet de ontwikkelaar of de eigenaar van de nieuwe of te transformeren 
gebouwen. De gemeente bepaalt echter wel de energetische condities waarbinnen 
deze nieuwbouw in Amsterdam wordt toegestaan. De Omgevingsdienst heeft hier in 
opdracht van de gemeente een handhavende functie in. Hierbij verwacht Amsterdam 
een minimale kwaliteit die hoger ligt dan vanuit landelijke wetgeving wordt 
voorgeschreven. Het doel hiervan is om de markt aan te zetten tot innovatie want 
anders ontstaat nu de opgave van morgen. 
De aanpak klimaatneutrale groei van de stad loopt langs de pijlers: 
- Energieneutrale nieuwbouw als basiskwaliteit voor iedereen. 
- Innovatie voor energieneutrale en energieleverende nieuwbouw stimuleren. 
 
Ad 1 onder d. sub ii. Mobiliteit: Beperken van de groei van het aantal vervuilende 
voertuigkilometers in Amsterdam door personen- en goederenvervoer door over te 
stappen op andere, meer duurzame vormen van mobiliteit en zorgen dat het 
overblijvende vervoer schoon  wordt. 
Het terugdringen van de CO2-uitstoot van personen- en goederenvervoer in 
Amsterdam betekent  zo weinig mogelijk vervuilende kilometers. Dat kan door de 
groei van het aantal vervuilende voertuigkilometers in Amsterdam te beperken door 
over te stappen op andere, meer duurzame vormen van mobiliteit, en door het 
resterende vervoer schoon te maken. 
De aanpak Mobiliteit loopt langs de pijlers: 
- Beperken van het aantal vervuilende verkeersbewegingen. 
- Het verschonen van vervuilende voer- en vaartuigen. 
 
De maatregelen in deze pijlers worden onder meer programmatisch aangepakt via 
het Actieplan Schone Lucht Amsterdam, het Programma Varen, de Agenda 
Amsterdam Autoluw, het Meerjarenplan Fiets en het programma Smart Mobility.  
 
Ad 1 onder d. sub iii. Elektriciteit: Maximale opwek van duurzame elektriciteit op 
Amsterdams grondgebied door windturbines en zonnepanelen. We zorgen voor 
draagvlak en laten Amsterdammers direct meeprofiteren van de duurzaam 
opgewekte stroom. Een toekomstbestendige elektriciteits-infrastructuur is 
randvoorwaarde. 
Maximale duurzame elektriciteit opwek op het grondgebied van Amsterdam. De 
ambitie is om met windturbines 50 MW extra energie op te wekken tot 2030 (bovenop 
11 MW extra als gevolg van de ombouw van enkele huidige windmolens) en zoveel 
mogelijk geschikte daken te benutten voor de opwek van zonne-energie tot totaal 550 



   Jaar  <datum 

onbekend> 

Afdeling  1 

Nummer  0 

Datum  <vrije tekst griffie>  
 

 Gemeente Amsterdam 

Gemeenteraad 

Voordracht voor de raadsvergadering van 1 april 2020 
 

R 

 

 7 

MW. Amsterdammers moeten meeprofiteren van de duurzaam opgewekte 
elektriciteit. Dit is ook zo opgenomen in de concept Regionale Energiestrategie 
(RES), deelregio Amsterdam. 
 
De aanpak Elektriciteit loopt langs de pijlers: 
- Maximaal opwekken van duurzame elektriciteit met zon op daken. 
- Optimaal benutten van de potentie voor het plaatsen van windturbines. 
- Werken aan toekomstbestendige energie-infrastructuur. 
 
De laatst genoemde pijler is een belangrijke randvoorwaarde omdat zonder een 
robuust toekomstbestendig energienet de energietransitie stokt. 
 
Ad 1 onder d. sub iv. Haven & industrie: Transformatie van fossiele haven naar een 
duurzaam energiecluster voor industrie en stad. Waterstof, CO2 afvangen en 
energiebesparing zijn de bouwstenen van dit nieuwe energiecluster. 
De haven als ‘duurzame batterij voor de stad, MRA en Europa’ is het gezamenlijke 
toekomstperspectief voor de haven waarin duurzame energie op industriële schaal 
wordt opgewekt, geproduceerd, omgezet, opgeslagen en gedistribueerd naar de 
eindgebruiker. De gemeente ondersteunt dit perspectief en zorgt ervoor dat het 
Havenbedrijf Amsterdam (HbA) in staat wordt gesteld deze transitie slagvaardig vorm 
te geven. De gemeente vraagt het HbA deze transitie een centrale plek te geven in de 
Havenstrategie 2021 – 2025. Als duurzame batterij draagt de Haven bij aan de 
energietransitie in de sectoren industrie, mobiliteit, elektriciteit en gebouwde 
omgeving, en zorgt tegelijk voor CO2 reductie van de industrie. De ‘duurzame batterij 
voor de stad, MRA en Europa’ biedt een duidelijk perspectief voor bedrijven die zijn 
gevestigd in de haven en geeft hen volop ruimte om hierin te innoveren en te 
investeren. Het streven van de gemeente is dat fossiele ladingstromen voor 2050 zijn 
uitgefaseerd. Dit standpunt wordt gedeeld het HbA en de ORAM. De route daar 
naartoe gebeurt in overleg met het HbA en partners, en door alternatieve 
ladingstromen en producten te ontwikkelen, waarbij bestaande (en nieuwe) bedrijven 
en infrastructuren zo veel mogelijk een plek hebben. 
De aanpak Haven en Industrie loopt langs de pijlers: 
- De duurzame batterij voor de stad, regio en Europa. 
- Ontwikkeling van (groene) waterstof als duurzame energiedrager. 
- CO2 afvangen, hergebruiken en opslaan (CCUS) en de rol van biomassa nader  
  onderzoeken. 
- Energiebesparing industrie. 
 
Ad 1 onder e. Kennis te nemen van een aantal risico’s voor het niet behalen van de 
ambities. 
De belangrijkste risico’s voor het behalen van de ambities uit de Routekaart zijn:  
- Risico 1: Verduurzaming landelijke elektriciteitsmix blijft achter. 
In het klimaatakkoord is afgesproken dat de elektriciteitsmix in 2030 voor 75% 
duurzaam is. Amsterdam rekent hiermee en is hiervan afhankelijk voor het halen van 
de doelstellingen  
 
Risicobeperking  
Amsterdam draagt binnen haar mogelijkheden/gemeentegrenzen maximaal aan de 
verduurzaming van de elektriciteitsmix bij en spreekt het Rijk aan op haar 
verantwoordelijkheid en belemmerende regels. 
 
- Risico 2: Gemeentelijk instrumentarium om te sturen op energietransitie 
onvoldoende of wordt te laat aangepast. 
Het is voor met name het aardgasvrij maken van de stad een grote uitdaging om het 
tempo omhoog te krijgen in de wijk-voor-wijk aanpak. Samen met bewoners, 
bedrijven, corporaties en energiebedrijven werken we plannen uit om per buurt de 
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overstap naar een alternatieve warmtebron te maken. Een gehele buurt of wijk in één 
keer aanpakken voorkomt dat we tegen hoge maatschappelijke kosten een 
aardgasinfrastructuur op peil moeten houden voor enkele partijen die niet mee willen. 
We hebben daarom behoefte aan beter instrumentarium waarmee we eigenaar-
bewoners, VvE’s en andere vastgoedeigenaren in gebieden kunnen bewegen om hun 
bijdrage te leveren aan de plannen.  
  
Risicobeperking  
Lobby: Het Nationale Klimaatakkoord onderstreept het belang van zo laag mogelijke 
maatschappelijke kosten en betaalbaarheid voor bewoners en bedrijven. In dat kader 
vragen we het Rijk om regelgeving hiermee in lijn te brengen en te zorgen voor 
daadkrachtig instrumentarium. 
 
- Risico 3: De energietransitie zorgt voor een overbelasting van de energie 
infrastructuur, grote aanpassingen en mogelijk ruimtegebrek. 
De steeds grotere vraag naar duurzame elektriciteit en de toename van het aanbod 
van duurzame elektriciteit zorgt voor een grotere druk op de 
elektriciteitsinfrastructuur. Er moeten boven- en ondergronds aanpassingen 
plaatsvinden. Hiervoor is ruimte nodig. 
 
Risicobeperking 
We anticiperen in nauwe samenwerking met onze partners op de verwachte 
ontwikkelingen van gebiedsontwikkeling, aardgasvrije wijken, elektrisch vervoer en 
duurzame opwekking. Liander en de gemeente Amsterdam werken intensief samen 
aan het toekomstbestendig maken van de elektriciteitsinfrastructuur door strategische 
planning, verzwaring en uitbreiding en betere en slimmere benutting van het 
elektriciteitsnet. 
 
Ad 2. In te stemmen met een jaarlijkse voortgangsrapportage van de Routekaart en 
de raad daarover te informeren met als belangrijkste punt: 
 
Ad 2 onder a. De raad wordt met de jaarlijkse voortgangsrapportage van de 
Routekaart geïnformeerd over de voortgang en bijsturing. Een onderdeel hiervan is 
de jaarlijkse update van de Klimaatbegroting waarin aandacht is voor de kwantitatieve 
voortgang van de Routekaart op het gebied van CO2 en enkele andere indicatoren 
(zoals de opwek van duurzame energie en het draagvlak). Hierbij kijken we zowel 
terug als vooruit. Als hieruit blijkt dat de doelen niet worden gehaald, zullen 
aanvullende maatregelen worden opgenomen in de voortgangsrapportage van de 
Routekaart. 
Jaarlijks wordt de update van de Klimaatbegroting gepubliceerd als kwantitatief 
onderdeel van de voortgangsrapportage van de Routekaart. De Klimaatbegroting 
beschrijft de voortgang op de doelstellingen en kijkt zowel terug als vooruit. Dit 
gebeurt per transitiepad en zo veel als mogelijk op portefeuilleniveau. In de 
Routekaart is de lijst met indicatoren inclusief, voor zover van toepassing,  
streefwaardes opgenomen (hoofdstuk 2 Klimaatbegroting).  
 
Ad 3. In te stemmen met het – in afwijking van de op 13 februari 2019 door de raad 
vastgestelde fondskaders – onttrekken van maximaal € 5.000.000 aan de reserve 
klimaatfonds opdat directies binnen verschillende portefeuilles de set van 
maatregelen uit de Routekaart kunnen verbreden en realisatie daarvan kunnen 
versnellen. 
De Routekaart laat zien dat er een versnelling en verbreding van maatregelen nodig 
is om Amsterdam in 2050 klimaatneutraal te krijgen. 
Alle portefeuillehouders zijn bereid hierin een verantwoordelijkheid te nemen. Dit is in 
lijn met het aangenomen Klimaatinitiatief van GroenLinks, PvdA en PvdD uit 2018 
waarin de raad alle portefeuillehouders verzoekt een aantoonbare 
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verantwoordelijkheid te nemen in het realiseren van een klimaatneutraal Amsterdam 
en hierover verantwoording af te leggen. 
Directies hebben nu nog onvoldoende kennis, kunde en middelen om deze 
verantwoordelijkheid op zich te nemen in het tempo dat nodig is om de ambitie om in 
2050 een klimaatneutraal Amsterdam te zijn te realiseren. Zij missen doorgaans een 
duurzaamheidscoördinator die met kennis van zaken met hun netwerk aan de slag 
kan gaan. Ook zijn er middelen nodig om, samen met het netwerk, onderzoek te doen 
naar waar de kansen liggen en hoe die verzilverd kunnen worden. Deze middelen 
fungeren als een vliegwiel om te komen tot meer concrete maatregelen en 
maatregelen die versneld uitgevoerd worden. Tevens wordt door de directies 
onderzocht wat er op de langere termijn aan personeel en materieel budget nodig is 
om in 2050 een klimaatneutraal Amsterdam te zijn. Voor de uitvoering van de 
Routekaart is ook extra inzet vanuit de verschillende directies nodig. Om aan de 
vraag hiervoor vanuit de directies en stadsdelen tegemoet te komen, is bovenop de 
bestaande middelen nog € 5 miljoen nodig. Om de benodigde versnelling in het 
ontwikkelen en uitvoeren van maatregelen te realiseren, wordt de gemeenteraad 
verzocht dit bedrag uit het Klimaatfonds beschikbaar te stellen. Omdat dit voorstel in 
afwijking is van het vastgesteld fondskader is hiervoor een besluit van de 
gemeenteraad noodzakelijk. Het bestedingsvoorstel voldoet namelijk niet op 
voorhand en op een aantoonbaar directe wijze aan de voorwaarde voor het 
Klimaatfonds dat de besteding bijdraagt aan investeringen die bijdragen aan de 
realisatie van de ambities om (a) Amsterdam in 2050 klimaatneutraal te laten zijn en 
om (b) Amsterdam in 2040 aardgasvrij te laten zijn. 
 
Ad 4. Het college van burgemeester & wethouders te mandateren om op basis van 
bestedingsvoorstellen van directies dit geld aan de directies beschikbaar te stellen 
voor ambtelijke capaciteit en onderzoekskosten voor de jaren 2020, 2021 en 2022. 
Directies van meerdere portefeuillehouders stellen een summier bestedingsvoorstel 
op waarin staat hoe en met welk netwerk zij maatregelen gaan onderzoeken en 
uitwerken. Tevens wordt hen gevraagd een indicatie te geven van de 
uitvoeringsmaatregelen waaraan gedacht wordt en welke dekking daarvoor nodig is. 
Met het geld uit het Klimaatfonds kunnen zij verdere uitwerking geven aan het 
bestedingsvoorstel. Het resultaat is dat in de actualisatie van de Routekaart (eerste 
kwartaal 2021) de maatregelen nader zijn uitgewerkt, inclusief een indicatief voorstel 
voor dekking van de kosten van de maatregelen.  
 
De vrijgemaakte middelen zijn bedoeld om Amsterdam in 2050 klimaatneutraal te 
laten zijn. Dat wil zeggen dat de maatregelen moeten leiden tot de volgende 
resultaten: 
• Maatregelen om tot CO2 reductie te komen (waaronder aardgasvrij).  
• Maatregelen gericht op het realiseren van duurzame energiebronnen op het 
  gebied van warmte en elektriciteit. 
• Maatregelen gericht op het ontwikkelen en realiseren van de benodigde 
  randvoorwaarden zoals voldoende werknemers, adequate energie-infrastructuur, 
  draagvlak onder Amsterdammers etc.  
Het opstellen van de bestedingsplannen door verschillende directies wordt 
gecoördineerd door de wethouder duurzaamheid en het programma Amsterdam 
Klimaatneutraal (AKN) van de directie Ruimte en Duurzaamheid. Onder voorbehoud 
van een positief raadsbesluit wordt in april 2020 een gezamenlijke aanvraag voor 
middelen aan het college van B&W voorgelegd. Ook zorgt het programma AKN voor 
het opstellen van de actualisatie van de Routekaart met daarin de ontwikkelde 
maatregelen van de verschillende directies. 
Bij het opstellen van de bestedingsplannen en verder onderzoeken van maatregelen 
biedt de afdeling duurzaamheid van R&D waar van toepassing ondersteuning.   
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  Financiële paragraaf    

Grondexploitatie: Ja/Nee     Totale omvang krediet:  € 

    Financiële dekking:  

Investering: Ja/Nee    Totale omvang krediet:  € 

    Afschrijvingstermijn:  

    Gebruikt rentepercentage: % 

    Looptijd krediet:  

Is de regeling kredieten 

van toepassing: Ja/Nee 

   Omvang aangevraagd krediet 

(excl BTW) 

€ 

Regeling Risicovolle 

Projecten van 

toepassing: Ja/Nee 

     

Zijn er risico’s en zo ja, 

hoe worden deze 

beheerst? 

  

  Financiële gevolgen 

    2020 2021 2022 2023 2024 Volgnummer 

Kapitaallasten  1.500.000 2.500.000 1.000.000   Reserve Klimaatfonds 

Overige exploitatielasten        

Baten        

Saldo ten laste van de 

algemene middelen 

       

Waarvan nog niet 

gedekt 

       

Toelichting 

 Investeringsvoorstel: Nee. 
Financiële gevolgen: Ja  
Nee, voor de beslispunten 1 tot en met 2 (zie a.).  
Ja, voor beslispunt 3 en 4 (zie b.). 
 
a) Beslispunten 1 tot en met 2 inzake de Routekaart  
De Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal is een ambitiedocument. Burgers, bedrijven en 
instellingen geven aan welke ambities zij hebben om samen met de gemeente te komen 
tot een klimaatneutraal Amsterdam in 2050. 
Met het vaststellen van de Routekaart worden geen besluiten genomen over investeringen 
en financiële bijdragen vanuit de gemeente. Indien voor de verdere uitvoering van de 
plannen bestuurlijke besluiten nodig zijn, zullen die op de daarvoor geëigende momenten 
voor bestuurlijke besluitvorming worden voorgelegd. 
Voor het behalen van de doelstellingen van de Routekaart zijn inspanningen en 
investeringen nodig van partijen in de stad. De gemeente faciliteert partijen in de stad 
financieel op verschillende wijzen, zoals: 
- Klimaatfonds, voor een bijdrage aan het onrendabele deel van investeringen in  
  duurzame projecten in de stad. Het Bestedingsperspectief Klimaatfonds 2020 geeft 
  richting aan hoe deze middelen worden ingezet. Doordat de Rijkssubsidie voor het 
  aardgasvrij maken van de Van der Pek buurt is toegevoegd aan het klimaatfonds is het 
  totale fondssaldo inmiddels 156 miljoen. 
 
  Binnen het Klimaatfonds is inmiddels 9,1 miljoen bestemd voor projecten, is een 
  risicoreservering gemaakt voor de aanleg van een warmtetransportnetwerk in 
  Middenmeer-Noord en zijn projecten voor een totaalbedrag van 28 miljoen in  
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  voorbereiding. 
- Subsidies, waaronder de regeling gebiedsgericht aardgasvrij die eigenaren en bewoners 
  stimuleert om hun woning of ander vastgoed aardgasvrij te maken en de regeling voor  
  duurzame  initiatieven die Amsterdammers ondersteunt in de voorbereiding van hun 
  duurzame project. 
- Duurzaamheidsfonds voor leningen aan bewonersgroepen, bedrijven en maat- 
  schappelijke instellingen. 
- Energieleningen voor woningeigenaren duurzame maatregelen. 
- Amsterdams Klimaat- en Energiefonds (AKEF) voor marktconforme bedrijfsfinanciering 
  voor meer commerciële duurzaamheidsprojecten. 
 

Voor de uitvoering van de maatregelen heeft de gemeente deze bestuursperiode dekking 

beschikbaar: 

 

Bedragen in euro’s 2020 2021 2022 

Coalitiemiddelen 

energietransitie/aardgasvrij 

4.000.000 6.000.000 6.000.000 

Coalitiemiddelen 

verduurzaming 

gemeentelijk vastgoed 

2.000.000 4.000.000 4.000.000 

Structurele middelen 

duurzaamheid 

2.900.000 2.900.000 2.900.000 

Incidentele middelen 

duurzaamheid 

9.600.000 6.100.000 6.100.000 

Klimaatfonds1 10.500.000 25.600.000 41.500.000 

TOTAAL 29.000.000 44.600.000 59.500.000 

 
Omdat dit voor een deel budget is dat een incidenteel karakter heeft is de uitvoering van 
de maatregelen na 2022 op dit moment deels nog niet gedekt. In het nieuwe 
coalitieakkoord zullen daar te zijner tijd afwegingen over gemaakt moeten worden. In lijn 
met de opdracht van de motie Voorjaarsnota 2019 - Financiering transitie 
Aardgasvrij (TA2019-001027) zal informatie worden aangeleverd op basis waarvan een 
gefundeerde afweging gemaakt kan worden. Uitgaven voortkomende uit deze routekaart 
worden alleen gedaan als er financiële dekking voor is. 
 
Op dit moment is al helder dat de energietransitie de komende decennia miljarden aan 
investeringen zal vergen. Deze kosten kunnen niet worden opgebracht door Amsterdam 
alleen. Daarom werken we samen met verschillende partners in de stad om tot de 
benodigde ingrepen te komen en hebben we intensief overleg met de Rijksoverheid om te 
komen tot aanpassing van regelgeving of afspraken te maken over bekostiging van 
maatregelen die zichzelf niet terugverdienen.  
 
b. Beslispunten 4 en 5 inzake de onttrekking van maximaal € 5 miljoen uit het 
Klimaatfonds om directies met hun netwerk een verantwoordelijkheid te kunnen laten 
nemen in het bereiken van een Amsterdam Klimaatneutraal in 2050. Omdat we de 
middelen in een periode van 2 jaar willen inzetten (van 1 juli 2020 tot 1 juli 2022) ramen 
we de onttrekking als volgt: 

 

Bedragen in 

euro’s 

2020 2021 2022 Volgnummer 

                                                   
1 Omdat het klimaatfonds wordt uitgegeven op basis van individuele bestedingsvoorstellen is het 
niet zeker dat het kasritme overeenkomstig deze reeks plaats zal vinden.  
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Lasten 

 

 1.500.000  2.500.000  1.000.000 Reserve Klimaatfonds 

 

 

 

Geheimhouding 

 N.v.t. 

 

 Stukken 

  Meegestuurd 1a. Nieuw Amsterdams Klimaat, Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050. 

1b. Publieksversie Nieuw Amsterdams Klimaat, Routekaart Amsterdam 

Klimaatneutraal 2050. 

2. Technische rapportage Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050. 

3. Rapport  Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal, Effect van voorgenomen beleid 

op CO2-uitstoot. 

 

Ter inzage gelegd N.v.t. 

 

Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres) 

 Ruimte & Duurzaamheid, Pascal Hament, 06-12344363, p.hament@amsterdam.nl 

Maureen van Eijk, Programmamanager Amsterdam Klimaatneutraal, 06-10885321, 

m.van.eijk@amsterdam.nl 

  

 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam 

  

Femke Halsema, burgemeester Peter Teesink, secretaris 
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