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Onderwerp  

Initiatiefvoorstel ter instemming van de raadsleden mevrouw Bosman van D66, de 
heer Toonk (VVD) en de heer N.T. Bakker (SP), getiteld: ‘Minder regels voor meer 
duurzame energie’ en kennisnemen van de bestuurlijke reactie. 
 
Met dit initiatiefvoorstel stel ik u voor het volgende besluit te nemen: 

De gemeenteraad van Amsterdam 

Gezien het initiatiefvoorstel van de raadsleden mevrouw Bosman van D66, de heer 
Toonk (VVD) en de heer N.T. Bakker (SP) getiteld: ‘Minder regels voor meer 
duurzame energie’; 
Mede gezien de bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel en de behandeling in de 
raadscommissie voor Infrastructuur en Duurzaamheid; 
 
besluit: 

Tekst van openbare 

besluiten wordt 

gepubliceerd 

 
I. in te stemmen met genoemd initiatiefvoorstel; 
II. kennis te nemen van de bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel. 

 
Wettelijke grondslag 

Gemeentewet art. 147a, lid 1 
 

Initiatiefvoorstel 

Introductie 
Oude regels staan vaak haaks op nieuwe oplossingen. Ten eerste zijn regels vaak 
opgesteld in de tijd dat energievoorziening nog een centraal aangestuurde ‘nuts-taak’ 
was met één centraal net en elektriciteitscentrales. Inmiddels zijn we juist gebaat bij 
decentrale, lokale oplossingen zoals zonnepanelen op een dak of een warmtepomp 
onder een kantoor. Vervolgens houden regels, bijvoorbeeld op het gebied van 
behoud van monumenten, geen rekening met de oplossingen van de nieuwste 
innovaties op het gebied van duurzame energie en isolatie. Regels beschermen ook 
te vaak de gevestigde orde, en dat zit vernieuwing in de weg. Dat zie je bij 
aanbestedingsregels, waarbij een bedrijf referenties van vijf jaar terug moet opgeven. 
En ook aan de huidige degressieve energiebelasting: hoe meer energie je verbruikt, 
des te minder belasting je betaalt, een idee dat is bedacht ten tijde van de 
industrialisatie. De uitwerking van die verouderde wet is dat het nu rendabeler is om 
6 zonnepanelen op een dak te leggen, dan 60 zonnepanelen op een school. Daarom 
zijn nieuwe regels nodig voor meer duurzame energie. 
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Samenvatting 
Amsterdam staat voor een schone en innovatieve stad. Daarom moeten we 
ons inzetten voor het opruimen van onnodige belemmeringen voor innovatie 
en meer duurzaamheid. Er zijn gelukkig heel veel Amsterdammers die hun 
eigen huis of buurt energiezuiniger willen maken. Het wordt hen echter niet 
altijd even makkelijk gemaakt. Zij verdienen de ruimte en daarom moet 
Amsterdam werken aan minder regels voor meer duurzame energie. Dit 
voorstel biedt een inventarisatie van de meest belemmerende regels en een 
aanzet tot oplossingen. 

 
Aanleiding 
Minder regels voor duurzame energievoorziening en energiebesparing resulteren in 
drie concrete kansen: 
 
• Ruimte voor nieuwe energie voor Amsterdammers 

De Agenda Duurzaamheid formuleert dat dit college zich wil richten op 
deregulering ten behoeve van duurzame ontwikkeling. Daarvoor is het cruciaal 
om ruimte te geven aan nieuwe technieken (zoals zonnepanelen), keteninnovatie 
(zoals het delen daken voor energie) en alternatieve verdienmodellen (huurders 
betalen renovatie terug via de energierekening). De specifieke regels staan nog 
niet benoemd in de Duurzaamheidsagenda. Hiervoor moeten we kritisch kijken 
naar de lokale regelgeving in Amsterdam, bijvoorbeeld op het gebied van 
bouwen, monumentenzorg en ruimtelijk beleid. Daarnaast zal Amsterdam één of 
meerdere vrijzones invoeren voor duurzame energie en circulaire economie, naar 
aanleiding van een unaniem aangenomen motie1 in de gemeenteraad. Hier 
zouden ook uitzonderingen van nationale wetgeving gelden. Dit zal leiden tot 
meer duurzame energie in Amsterdam. 

 
• Amsterdam als nationale proeftuin voor duurzame ene rgie 

Het einddoel van experimenteerruimte in de vrijzones is niet een experiment op 
zichzelf, maar het structureel veranderen van belemmerende regels voor 
duurzame ontwikkeling2. Amsterdam heeft bovendien baat bij structurele ruimte 
voor duurzame oplossingen zodat Amsterdamse innovaties verder verspreid en 
verhandeld kunnen worden. Zo groeien de duurzame Amsterdamse 
ondernemers en wordt het hele land duurzamer. 

 
• Ruimte rendeert dubbel: zelf investeren leidt tot e nergiezuiniger gedrag 

Ruimte geven aan duurzame initiatieven van bewoners om zelf energie op te 
wekken, of hun huis te isoleren is dubbel belangrijk. Ten eerste omdat het directe 
effect van hun duurzame acties leidt tot een lagere energierekening en minder 
CO2-uitstoot. Maar ten tweede ook omdat mensen dan voor het eerst hun 
energierekening bewust gaan bekijken. Uit onderzoek3 blijkt namelijk dat zelf 
investeren effectief leidt tot energiezuiniger handelen. Dit uit zich bijvoorbeeld in 

                                                   
1 Motie Bosman c.s. ‘Het instellen van een vrijzone voor duurzaamheid en circulaire economie’ van 5  
november 2014 inzake de begroting 2015 ((Gemeenteblad afd. 1, nr. 631)  
2 Motie Bosman c.s. ‘Het structureel aanpassen van belemmerende regels’ van 11 februari 2015 inzake de  
Duurzaamheidsagenda  (Gemeenteblad afd. 1, nr. 50). 
3 WUR (2014) ‘De relatie tussen verbruiksgedrag en investeren’. Het effect is het sterkst bij zonnepanelen, maar  
bij verbetering van de woningisolatie, aanleg van dubbele beglazing of plaatsing van een zonneboiler  
resulteerde soortgelijk gedrag. 
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kleine aanpassingen als korter douchen, wassen op lage  
temperaturen, alert zijn op energieverspilling in ongebruikte ruimten, en 
apparaten uitzetten in plaats van deze op standby te laten staan, maar ook 
ingrijpendere zaken, zoals het kiezen voor schoner vervoer of het scheiden van 
afval. 
 

De top 10 meest belemmerende regels voor duurzame e nergie in je eigen huis 
Roepen om ‘deregulering’ is makkelijk. De echte uitdaging is om die specifieke regels 
te vinden die duurzaamheid daadwerkelijk in de weg zitten. Hieronder staat een 
aanzet, een top 10 van meest belemmerende regels die tot stand kwam naar 
aanleiding van tientallen gesprekken met duurzame initiatiefnemers. 
 

De meest 
 

 

bij duurzame energie 
 

 Samen energie opwekken in de buurt  is heel ingewi kkeld voor 
burgerinitiatieven en coöperaties van initiatiefrij ke vrijwilligers 
 

Initiatiefnemers die decentraal elektriciteit willen opwekken, ervaren het huidige 
energiebelastingregime als belemmerend. Cruciaal voor de business case van 
zonnepanelen is het mogen ‘salderen’: vrijstelling van energiebelasting en btw voor 
energie die je zelf opwekt. Een drempel om het huidige verdienmodel uit te breiden 
zijn de beperkingen bij collectief salderen, dan wel het salderen op afstand. 
Amsterdammers zonder eigen dak kunnen namelijk alleen gebruik maken van het 
verlaagd tarief als zij wonen in de ‘postcoderoos’ van een installatie, die zij 
(gezamenlijk) ergens anders plaatsen. De regeling zorgt voor hoge administratieve 
lasten, zowel bij energiecoöperaties als bij energieleveranciers (en overigens ook 
bij de Belastingdienst). Als de leden van de coöperatie niet binnen één 
postcoderoos wonen, moeten ze voor elk postcodegebied een nieuwe coöperatie 
oprichten, terwijl dit exact hetzelfde proces is, met (deels) dezelfde mensen, maar 
wel met dubbele notariskosten. Dat is onhandig in een stad als Amsterdam waar 
de fysieke ruimte beperkt is. 
 
 Dakisolatie is het meest nodig bij oude gebouwen, maar wordt ook 

het meest moeilijk gemaakt in de regelgeving 

Bij gebouwen die in de 19e eeuw of daarvoor zijn gebouwd, dus in elk geval 
ongeveer het hele centrum van Amsterdam, is iets simpels en doeltreffends als 
dakisolatie lastig. Dakranden, daklijsten, boeidelen en nokpannen moeten namelijk 
per se als bindend element in de ‘architectuureenheid’ blijven functioneren. Dat is 
niet per se zichtbaar of merkbaar, maar het is wel de regel. Dat is opmerkelijk, 

                                                                                                                                            
4 Huurders van woningcorporaties mogen wel salderen. Onder voorwaarden (zie nr. 7) 
5 Motie Bosman ‘Het schrappen van regels in de Welstandsnota 2013 voor zonnepanelen’ van 5  
november 2014 inzake de begroting 2015 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 631)  
6 Green Deal Smart Energy Cities: link 
7 Green Deal duurzame energieprojecten: link 
8 Green Deal De Groene Grachten: link 
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want door de eeuwen heen kwamen er wel meer een laagjes bij aan historische 
gebouwen. Vaak zijn de huidige gevels er later opgezet, of zijn er delen aan 
toegevoegd. Juist in deze oude gebouwen ontsnapt veel warmte. De 
energierekening van deze gebouwen zou gebaat zijn bij dakisolatie. 
 
 Eerder gesloten contracten tussen gemeente en leve ranciers van 

stadswarmte staan niet open voor innovatieve decent rale 
oplossingen 
 

Nieuwbouwwijken worden in Amsterdam in het algemeen aan het 
stadswarmtenetwerk gelegd. Dat is een netwerk van buizen waar warm water 
doorheen loopt op basis van restwarmte van het Afval Energie Bedrijf. Dat is 
schoner dan aardgas, maar wat als je zelf je huis wil verwarmen met bijvoorbeeld 
een eigen zonneboiler of een warmtepomp? In een deel van Amsterdam, 
bijvoorbeeld Zeeburg, is dat niet toegestaan. Dat komt doordat in het verleden 
contracten door de gemeente met stadswarmteleveranciers zijn gesloten waarin 
elk huis verplicht aangesloten moest worden. Het zelfbouw initiatief Nautilus in 
Zeeburg wilde graag zelf een zonneboiler, die ook nog eens duurzamer was dan 
stadswarmte. Ze moesten er wel voor naar de rechter om een ontheffing van het 
stadswarmtenetwerk te regelen.  
 
 Simpele aanpassingen zoals dubbel glas in bescherm d stadsgezicht 

hebben hoge kosten voor een vergunning, door veel c ontroles van 
de gemeente 
 

Simpele maatregelen voor energiebesparing zoals het aanbrengen van dubbelglas 
of isolatie aan de buitenkant, leiden tot zichtbare wijzigingen van het vooraanzicht 
van een gebouw, zo oordeelt de Welstandsnota. Dergelijke wijzigingen moeten 
dan ook passen bij het karakter van het bouwwerk en het karakter van de 
omgeving. Je kunt dus niet zomaar dubbel glas aanbrengen, ook kun je niet 
zomaar een OK krijgen via een ambtelijke toets. In plaats daarvan moet een 
onafhankelijke commissie naar je raam komen kijken om een ‘gewogen’ oordeel te 
vellen. Het gevolg hiervan is dat je allerlei lastige en kostbare 
vergunningsprocedures langs moet (die kunnen optellen tot meer dan € 1000,-- als 
je in een monument woont), waarbij beoordeeld wordt of het dubbelglas het 
historisch aangezicht van je huis echt niet verpest. Ook voor zonnepanelen zijn de 
legeskosten enorm hoog: voor het plaatsen van drie zonnepanelen op een 
monumentaal plat dak van een kerk moesten leges worden betaald € 1050,--, voor 
de zonnepanelen op een VVE in de Hoofddorppleinbuurt € 1800,--. Dit had er mee 
te maken dat de architecten met allerlei proefinstallaties zichtlijnen moesten 
tekenen om te bewijzen dat de zonnepanelen op het platte dak echt niet te zien 
zouden zijn vanaf de straat. 
 
 Energie opwekken vergt veel extra inspanning voor particuliere 

huurders en extra administratieve lasten voor verhu urders 
 

Als je met zonnepanelen meer stroom opwekt dan je zelf gebruikt, kun je dit aan 
het distributienet terugleveren. Het verschil tussen de hoeveelheid opgewekte en 
gebruikte energie wordt verrekend met uw energierekening. Dit wordt salderen 
genoemd. Wanneer het salderen versobert, wordt de terugverdientijd veel 
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langer. Eigenlijk is het vreemd dat je überhaupt belasting moet betalen voor eigen 
opgewekte energie als kleinverbruiker. Als je zelf tomaatjes kweekt in de tuin van 
je huurhuis hoef je immers ook geen BTW te betalen als je die door je sla roert. 
Voor energie ligt dat anders. Voor stroom die de gebruiker zelf duurzaam opwekt 
hoef je normaliter geen energiebelasting te betalen. Maar bij particuliere huur4 ligt 
dat ingewikkeld: de energierekening komt neer bij de gebruiker van de energie: de 
huurder dus. Maar ten aanzien van de belastingkorting geldt dat als je 
zonnepanelen huurt of least je niet in aanmerking komt. Zo is er geen stimulus 
voor de particuliere verhuurder (want het is niet de energierekening van de 
verhuurder die lager wordt). Klanten die een leaseconstructie aangaan, waarbij de 
afrekening niet op basis van gebruik plaatsvindt, maar op basis van een vast 
geldbedrag mogen overigens wel salderen. Maar dan moet je dus extra afspraken 
aangaan met je huurbaas en die moet er tijd in steken om te verrekenen. Dat zou 
makkelijker moeten kunnen. 
 
 Binnen de normen van het energie-prestatiecoëffici ënt lijken 

onderzoeken duurzamer dan oplossingen 
 

Om duurzaam te bouwen wordt de mate van duurzaamheid van een 
nieuwbouwhuis gemeten in het energieprestatiecoëfficiënt (EPC; een norm in de 
bouw voor energie-efficiëntie). Onderzoeken op de locatie van de bouw, zoals een 
‘flora en fauna onderzoek’ (ecologisch onderzoek), of een ‘akoestisch onderzoek’ 
en een bodemonderzoek vallen binnen de puntentelling om aan de EPC-norm te 
voldoen. Een onderzoek draagt in de meeste gevallen echter niets bij aan de 
duurzaamheid van een huis, of financiële waardevermeerdering van een huis. 
Sommige duurzame ingrepen (zoals een zonneboiler buiten het huis) vallen juist 
buiten de regels van de puntentelling van het EPC. Bouwers en architecten geven 
aan, dat door de vele extra regeltjes in Amsterdam (beperkte mogelijkheid voor 
zonnepanelen of dakisolatie door Welstand of geen ruimte voor WKO of WKK door 
stringente bestemmingsplannen) zij zich bijna gedwongen voelen om voor een 
flora- en fauna-onderzoek te kiezen om aan de verplichte EPC-norm te voldoen. 
Hierdoor wordt het bouwen duurder, maar wordt het pand niet per se 
energiezuiniger. Onderzoeken leiden ook niet tot een hogere verkoopprijs van het 
pand, om de kosten van de duurzame ingrepen terug te verdienen. 
 
 Weinig ruimte voor zonnepanelen van individuele so ciale huurders 

bij woningcorporaties 
 

Woningcorporaties bezitten een flink aandeel van het dakoppervlak van alle 
woningen in de stad. Onlangs werd het renovatie en energiebesparingsprogramma 
van de gemeente Amsterdam geëvalueerd door de Amsterdamse Rekenkamer. Er 
werden kritische opmerkingen geplaatst bij de mogelijkheid om als bewoner zelf 
voorstellen te doen. Ideeën van huurder zelf passen niet in de grootschalige 
renovatie-aanpak van woningcorporaties. Het toestaan van individueel gebruik van 
een stukje dak voor het leasen van zonnepanelen, of het energieverbruik overlaten 
aan een huurderscollectief zou een oplossing kunnen zijn. Dan speelt weer dat bij 
de gekozen constructie de zonnepanelen niet als een bestanddeel van de woning 
geclassificeerd worden in de regels. Mocht de laatstgenoemde situatie aan de orde 
zijn, dan is het namelijk niet mogelijk om de eigendom van de woning en de 
eigendom van de zonnepanelen door middel van een recht van opstal te splitsen. 
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Want dan vallen de zonnepanelen binnen de regels van het woningwaarderings-
stelsel met bijbehorend huurprijzenrecht. 
 
 Extra administratieve vereisten zoals vastrecht en  tweede 

energiemeter zijn technisch onnodig en maken lokale  energie 
nodeloos duur 
 

Vastrecht zijn de kosten die men aan de netbeheerder betaalt. Deze zijn vast en 
afhankelijk van de zwaarte van de aansluiting, de zogenaamde aansluitwaarde in 
ampères. Die kosten moet je altijd betalen; zelfs als je helemaal geen stroom 
afneemt. Daarnaast betaal je de transportkosten netbeheerder. Dit zijn de kosten 
voor het vervoeren van de elektriciteit, het beheren van de elektriciteitsmeter en 
het onderhouden van het elektriciteitsnetwerk. Deze kosten zijn onafhankelijk van 
de hoeveelheid energie die je gebruikt of teruglevert. Als je zonnepanelen 
aanschaft zal ook dit bedrag niet veranderen. Daarnaast moet je ook nog betalen 
voor een tweede energiemeter. Dit is echt alleen een administratieve vereiste: het 
is nodig voor de belastingdienst. 
 
 Goedkope leningen via de Amsterdamse energielening  zijn alleen 

toegankelijk voor particulieren met huizen gebouwd voor 2002 
 

Niet iedereen met een duurzame energieambitie kan die investering in één keer 
ophoesten. Amsterdam biedt daarom sinds 2012 de Amsterdamse energielening 
aan voor particuliere huiseigenaren. Hiermee kunnen Amsterdammers 
duurzaamheid in hun huis voorfinancieren met een lening tegen goedkope rente. 
Deze energielening kent echter de regel dat de lening alleen toegankelijk voor 
Amsterdammers met een huis dat gebouwd is na het jaar 2001. De rationale 
hierachter is dat huizen gebouwd na 2001 in het algemeen beter geïsoleerd zullen 
zijn en dus minder warmte verbruiken en zodoende minder isolatie nodig hebben. 
Dat is onlogisch: voor zonnepanelen, LED-verlichting of andere elektriciteits-
maatregelen is er helemaal geen verschil tussen huizen van voor of na 2001. Een 
zonnepaneel wekt immers evenveel duurzame elektriciteit op, of het nu op een 
nieuw of op een oud dak ligt. Verder zou het doel van de energielening niet 
moeten zijn om bij elk huis een gemiddeld energieverbruik te bereiken, maar in de 
hele stad zo min mogelijk energieverspilling te bewerkstelligen. 
 
 'Recht van opstal' is vereist voor zonnepanelen op  andermans dak, 

maar is lastig te realiseren in combinatie met erfp acht 
 

Een 'recht van opstal'  is vereist voor de belastingdienst als je gebruik maakt van 
andermans dak voor het opwekken van energie. Het is bedoeld als bescherming 
van dakeigenaar en van degene die de zonnepanelen plaatst (het stelt zeker dat 
de coöperatie de echte eigenaar is van de zonnepanelen). Dit is niet te realiseren 
in combinatie met erfpacht. Het is onlogisch dat het een verplichte regel is want het 
maken van afspraken over gebruik van het dak iets is tussen de buurtbewoners en 
de dakeigenaar. Als de buurtbewoners de installatie hebben betaald en dus 
eigenaar zijn, is er geen risico om het nodeloos ingewikkeld te maken. Een 
buurtcoöperatie in Amsterdam Westerpark wil bijvoorbeeld zonnepanelen leggen 
op het dak van een bouwcentrum: buurtbewoners willen het, het bouwcentrum wil 
het, maar vanwege het opstalrecht in combinatie met erfpacht worden er onnodige 
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barrières opgeworpen. 
 
 
 
Opdracht aan het college: 
Bovenstaande illustratie van belemmerende regelgeving maakt duidelijk dat 
duurzame energie makkelijker en toegankelijker kan. Hieruit volgen een aantal 
aanbevelingen. 
 
1. Schrap verouderde en onzinnige regels 

• Schrap lokale regels die duurzaamheid belemmeren 
Bij de begroting 2015 maakte de gemeenteraad een start om een motie5 aan 
te nemen om de onlogische regel dat zonnepanelen slechts 30 procent van 
het dakoppervlak mochten bedekken, te schrappen uit de lokale 
Welstandsnota. Er bestaan meer van dit soort onzinnige regels. Loop de 
lokale regelgeving langs, zoals bouw-regelgeving, de Welstandsnota en de 
energielening, samen met duurzame koplopers uit Amsterdam. Ga na of deze 
regels nog wel toepasbaar zijn op duurzaam initiatief. Pas indien gewenst de 
lokale regels hierop aan. 
 

• Dring aan bij het rijk om regels te schrappen die lokaal initiatief in de weg 
zitten 
Duurzaamheid vraagt om nieuwe nationale wetgeving. Bijvoorbeeld op het 
gebied van fiscale wetgeving voor het opwekken van decentrale energie, de 
wetgeving die nodig is om nul-op-de-meter-woningen terug te laten betalen 
via de energierekening, en milieuwetgeving. Laat door middel van de 
geplande regelvrije zones in Amsterdam zien wat de successen zijn en bewijs 
dat duurzaamheid innovatiever en sneller kan. 

 
2. Bouw ruimte in voor innovatie bij nieuwe project en 

• Update de principes van Welstand aan de hand van innovatieve technieken 
Dubbelglas plaatsen is eigenlijk hetzelfde als zonnepanelen of dakisolatie: 
het mag niet, want net als dakisolatie bestond ook dubbelglas niet in de 17e 
eeuw. Stel je flexibel op ten aanzien van nieuwe technieken. Zo zijn er 
bijvoorbeeld aluminium raamkozijnen die heel veel lijken op de oude stalen 
raamkozijnen uit de jaren ’40. De antraciete, matte zonnepanelen die 
inmiddels op de markt zijn, zijn veel minder storend voor het historisch 
aangezicht dan de glimmende blauwe zonnepanelen. 

 
• Sluit geen contracten met leveranciers stadswarmte die volledige aansluiting 

verplichten 
Hou elke keer als de gemeente een concessie uitgeeft voor een gebied met 
stadswarmte, vrije ruimte aan voor innovatieve oplossingen van bewoners 
zelf. In de contracten willen leveranciers graag zekerheid omdat zij het 
rendement van hun investeringen in het buizennetwerk willen kunnen 
berekenen. Daarom zouden zogenaamde ‘vrijheidsgraden’, van bijvoorbeeld 
10 procent vrije ruimte in de concessie, een oplossing kunnen zijn. 
 

• Stel het pakket van eisen in een aanbesteding niet technologie-specifiek op 
Dat betekent dus dat de gemeente niet vraagt om ‘zonnepanelen’ of 
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‘elektrische busjes’, maar om een percentage energiebesparing, of  
emissievrij vervoer. Innovatie gaat altijd sneller dan dat de overheid beleid 
kan maken en zo voorkom je dat de regels van de overheid innovatie 
afremmen. 

3. Laat bewoners, burgerinitiati even en (kleine) ondernemers het niet allemaal 
zelf uitvinden 
• Aangekondigd loket uitbreiden om te ondersteunen bij belemmerende 

regelgeving 
In het SER-energieakkoord is afgesproken dat gemeenten een loket zullen 
inrichten, waar burgerinitiatieven advies kunnen inwinnen over hoe zij zelf 
hun energie kunnen opwekken. Amsterdam heeft bij de VNG een aanvraag 
ingediend samen met gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, 
Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn en Ronde Venen (regio 
Amsterdam - Amstelland- Meerlanden).�Zorg dat er tenminste op basis van 
bovenstaande top 10 van meest belemmerende regels voor duurzame 
energie een handboek bij dat loket ligt. 

 
• Verspreid actief kennis vanuit de gemeente en verbind koplopers uit het 

bedrijfsleven voor het delen van kennis met betrekking tot regels 
Zoek bijvoorbeeld betere verbinding met de Amsterdam Economic Board op 
het gebied van deregulering. Bij navraag blijkt het contact tussen de 
Amsterdam Economic Board en de gemeente vooral te bestaan uit 
stimuleringsmaatregelen (subsidie) en niet uit deregulering.  

 
4. Maak duurzaamheid goedkoper door minder bureaucr atie 

• Schrap onnodige gemeentelijke controle zodat leges-kosten omlaag kunnen 
Met de aanwijzing als beschermd stadsgezicht zijn er bijvoorbeeld in het 
centrum van Amsterdam geen vergunningsvrije bouwwerken meer. 
Eigenaren moeten voor bouwplannen van hun pand altijd een omgevings-
vergunning aanvragen. Voor veranderingen aan een beschermd monument 
moet je eveneens een monumentenvergunning aanvragen. Omdat de 
gemeente dit allemaal moet controleren, vraagt de gemeente veel geld voor 
een vergunning. Minder controle betekent ook minder kostbare leges. 
Onderzoek of in bepaalde gevallen een simpele ambtelijke toets bij standaard 
ingrepen (zoals dubbelglas) het kostbare en tijdrovende ‘gewogen oordeel’ 
kan vervangen. 

 
• Maak goedkope leningen werkelijk toegankelijk 

De leningen die Amsterdam biedt voor energiebesparing zouden breed 
toegankelijk moeten zijn. Het zou daarom goed zijn om de Amsterdamse 
Energielening ook open te stellen voor bewoners van huizen die gebouwd 
zijn na 31 december 2001. Daarnaast is het een onderzoek waard of VvE’s 
met een meerderheidsbelang van een woningcorporatie of burgercoöperaties 
ook toegang zouden kunnen krijgen tot de energielening. 

 
• Vermijd nodeloze extra administratieve lasten 

Onderzoek of de technisch onnodige, maar administratief vereiste dubbele 
notariskosten of de eveneens technisch onnodige, maar administratief 
dubbele aanschaf van een elektriciteitsmeter vermeden kunnen worden met  
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behulp van de gemeente. Bijvoorbeeld aan de hand van de AMvB 
‘Experiment afwijken van de Elektriciteitswet 1998 voor decentrale opwekking 
van duurzame elektriciteit (Besluit experimenten decentrale duurzame 
elektriciteitsopwekking)’. Ook zou er een uitzondering in het beleid gemaakt 
moeten worden voor het recht van opstal voor zonnepanelen en andere 
energie-installaties op andermans dak als er goede afspraken zijn gemaakt 
tussen buurtbewoners en dakeigenaar. 

5. Wend experimenteerruimte aan die landelijke wetg eving biedt  
• Maak gebruik van nationale Green Deals met betrekking tot duurzame 

energie 
In een Green Deal probeert de overheid knelpunten weg te nemen bij 
duurzame plannen. Hierbij geeft het Rijk aan dat het zich wil inzetten om wet- 
en regelgeving aan te passen. Bruikbare voorbeelden van Green Deals zijn: 
de Green Deal Smart Energy Cities6, Green Deal duurzame energieprojecten7 
of Green Deal De Groene Grachten8. Green Deals mogen niet beperkt blijven 
tot het papier of laboratorium. Gemeenten moeten hier pro-actief achteraan, 
anders gebeurt er helemaal niets. 

 
• Meld projecten aan voor het Experiment afwijken van de Elektriciteitswet  

Onlangs heeft het rijk een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) 
voorgelegd aan de Tweede Kamer: ‘Experiment afwijken van de 
Elektriciteitswet 1998 voor decentrale opwekking van duurzame elektriciteit 
(Besluit experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking)’. Hierin 
staat onder andere dat de Minister gedurende vier jaar na de 
inwerkingtreding van dit besluit bij wege van experiment op aanvraag 
ontheffing mag verlenen van een verbod dat staat in de elektriciteitswet. Er 
zullen maximum aantallen van kleine en grote experimenten worden 
vastgesteld. De ontheffingen gebeuren alleen op aanvraag dus de gemeente 
Amsterdam zou pro-actief op de kansen van deze AMvB moeten inspelen.  

 

De leden van de gemeenteraad van Amsterdam 

 

A.M. Bosman 
W.L. Toonk 
N.T. Bakker 
 

 


