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 Onderwerp 

Instemmen met het initiatiefvoorstel “Klimaatraad 2.0” van het raadslid Bosman (D66) 
 
Met dit initiatiefvoorstel stel ik u voor het volgende besluit te nemen: 

Tekst van openbare 

besluiten wordt 

gepubliceerd 

De gemeenteraad van Amsterdam 

gezien het initiatiefvoorstel van het raadslid Bosman van D66 16-6-2016 getiteld: 
“Klimaatraad 2.0” 
 
besluit: 

 
I. in te stemmen met genoemd initiatiefvoorstel; 
II. het college van burgemeester en wethouders te verzoeken: 

 
1. De Klimaatraad uit te breiden met partners uit het midden-en kleinbedrijf  
2. Bij het selecteren van partners, naast gevestigde bedrijven, milieuorganisaties 

en kennisinstellingen, ruimte te geven aan start-ups en jonge bedrijven die 
primair gericht zijn op decentrale oplossingen voor energie, water, riolering, 
afval en grondstofgebruik. 

3. Hier een actiegerichte werkwijze aan te verbinden. 
4. De werkwijze te baseren op de volgende taken: 

a. Inventariseren en wegnemen van belemmeringen 

b. Inventariseren van behoeften en uitvoeren van toegepast onderzoek van 

Amsterdamse kennisinstellingen 

c. Adviseren over de inrichting van infrastructuur van energie- en 

watervoorziening, riolering en afvalverwerking. 

d. Adviseren over de inrichting van inkoop van energie- en watervoorziening, 

riolering en afvalverwerking 

e. Koppelen van technologische innovaties (start-ups) aan partners om de 

innovaties uit te proberen in een fysieke stedelijke omgeving.  

5. De Klimaatraad te baseren op het bestaande budget van de oude 
Klimaatraad, die hiermee vervangen kan worden. 

 
III. kennis te nemen van de bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel. 

 
Wettelijke grondslag 

Art. 147a, lid 1 GW. 
Art. 39 Reglement van orde voor de raad van Amsterdam 



   Jaar  2016 
Afdeling  1 
Nummer  <gemblnr> 
Datum   
 

Gemeente Amsterdam 

Gemeenteraad 

Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van  
 

R
 

 2

 

Initiatiefvoorstel 

IN Inleiding 
Stevige duurzaamheidsuitdagingen vragen om nieuwe oplossingen. In tegenstelling 
tot de oude energiecentrales, zijn duurzame innovaties juist decentraal. Voorbeelden 
zijn zonnepanelen op een dak, een slimme meter voor een Vereniging van Eigenaren, 
of een warmtepomp op een kantoor. Het zijn vaak de nieuwe bedrijven die zich daar 
het eerst op richten. Decentrale oplossingen passen bij hun bereik, want terwijl 
gevestigde bedrijven uitgaan van centrales, starten kleine bedrijven vaak bij een 
gebouw of in een woonblok. De indieners van dit voorstel stellen daarom voor om 
naast gevestigde bedrijven, ook nieuwe bedrijven die zich richten op decentrale 
oplossingen, een rol te geven als partners van het Amsterdams 
duurzaamheidsbeleid. 
 
Grootschaligheidslogica versus radicale decentralisatie 
Momenteel kent Amsterdam de ‘Klimaatraad’, om de Amsterdamse politiek te 
adviseren op het gebied van duurzaamheid op basis van professionele expertise en 
praktijkervaring. De huidige Klimaatraad is een compositie van bedrijven, 
milieuorganisaties en kennisinstellingen in de stad. De raad is opgezet in 2009. De 
Klimaatraad kent een samenstelling, waarbij het bedrijfsleven enkel wordt 
vertegenwoordigd door grote bedrijven die al heel lang bestaan. Bij het advies van de 
Klimaatraad over de Duurzaamheidsagenda, wordt onder andere de volgende 
aanbeveling gedaan: “De Klimaatraad wil dat belangen van sommige groepen 
kwetsbare ondernemers worden meegewogen in het duurzaamheidsbeleid. De 
Gemeente Amsterdam moet zorgen voor een ‘zachte landing’ en genereuze 
hardheidsclausule. Duurzaamheidsbeleid gaat om lange termijnplanning waar 
ondernemers met hun investeringen rekening mee kunnen houden”.  
 
In bovenstaande aanbeveling van de Klimaatraad staat de kern van de scheve 
compositie van de huidige Amsterdamse adviesraad. Omdat energievoorziening is 
traditioneel gezien centraal ingericht, is er een begrijpelijk financieel belang bij grote 
partijen met een gevestigde positie in de energiemarkt om uit te gaan van de status 
quo van centrale energievoorziening. De heersende logica van grootschaligheid staat 
vaak haaks op duurzame innovatie. Want, hoewel ook centrale energievoorziening 
verduurzaamt, horen daarbij met name fossiele bronnen, omdat juist die grootschalig 
kunnen worden ingekocht en centraal worden opgewekt. Door de grote bedrijven kan 
vaak niet direct worden ingespeeld op de nieuwste innovaties omdat oude 
technologie, zoals kolencentrales of afvalverbrandingscentrales, nog tientallen jaren 
nodig hebben om financieel terugverdiend te worden. Die belangen zijn belangrijk in 
de transitie naar een duurzame stad, maar als alleen traditionele partijen mogen 
meedenken, worden hun belangen zwaarder gewogen dan die van nieuwe partijen 
met nieuwe oplossingen zonder gevestigde positie. 
 
Inspraak en evenwichtige afweging van belangen 
Naast algemene aanbevelingen, komen ook bedrijfsspecifieke aanbevelingen naar 
voren in het advies naar aanleiding van de Duurzaamheidsagenda: “Nuon wil graag 
meedenken over de wijze waarop de thema’s energiebesparing en energiearmoede 
aan elkaar verbonden kunnen worden, zodat mensen die dit het hardst nodig hebben 
extra ondersteund worden”. En: “Nuon zou Amsterdammers die geen eigen dak tot 
hun beschikking hebben om zonnepanelen te kunnen plaatsen graag willen helpen 
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om elders in zon te investeren door daken ter beschikking te stellen en anderen te 
stimuleren om dit te doen”1. Het is waardevol dat Nuon de stad wil helpen met 
duurzame energie en het is goed dat een bedrijf daarin zelf aan geeft te willen 
bijdragen. Maar ook kleine ondernemers zouden hierover direct mee moeten kunnen 
denken. Inspraak moet gebalanceerd zijn. 
 
In voorgaande periodes heeft het centralistisch denken bij Amsterdams 
duurzaamheidsbeleid de boventoon gevoerd. Er zijn een aantal voorbeelden uit het 
verleden te vinden in de stad waarbij dit gevestigde partijen heeft bevoordeeld en 
kleine innovatieve partijen buiten gesloten. Een spekend voorbeeld is de uitrol van het 
stadswarmtenetwerk (door Nuon). Er werd een monopolie afgesproken tussen Nuon 
en de gemeente, waardoor bewoners met een eigen zonneboiler (duurzamer dan 
stadswarmte) werden verplicht om stadswarmte af te nemen. Illustratief voor het 
centralistisch denken was ook het voormalig zonnepanelenbeleid in Amsterdam. Het 
toenmalig stadsbestuur zette niet in op zonnepanelen voor huizen, maar op 
zogenaamde ‘icoonprojecten’ zoals de RAI en de Amsterdam ArenA. Omdat deze 
deelnemingen van de Gemeente Amsterdam als grootverbruikers een stuk minder 
energiebelasting betalen dan huishoudens, moest de gemeente tonnen subsidie 
bijleggen. Bij huishoudens zou subsidie niet nodig zijn geweest en is het spin-off 
effect bovendien veel groter2. Daarentegen waren bij huishoudens nauwelijks 
zonnepanelen toegestaan omdat nooit de belemmerende regelgeving voor 
zonnepanelen actief op de agenda waren gezet. Ook hier weer kreeg Nuon de 
opdracht de zonnepanelen te plaatsen op e RAI en de ArenA. Een kleine 
zonnepanelen-installateur haalt namelijk niet in één keer vierduizend zonnepanelen 
voor een heel voetbalstadion uit zijn opslag.  
 
Zo worden nieuwe oplossingen - onbedoeld - geweerd, soms door regels die 
decentraal initiatief buitensluiten (de aansluitplicht op het stadswarmtenetwerk; de 
beperkende regels voor financiering en plaatsing van zonnepanelen voor 
particulieren), soms door inkoopcriteria die alleen aansluiten bij grote partijen 
(icoonprojecten in het zonnepanelenbeleid). De indiener ziet een gemiste kans op 
duurzame versnelling omdat Amsterdam bijzonder veel (vaak jonge) bedrijven kent 
die baanbrekende innovaties deden om energiebesparing of duurzame energie in de 
stad te versnellen. 
 
De kansen van duurzame innovatie op lokaal niveau 
Met name bij de implementatie van nieuwe technologie ligt een bijzondere rol bij het 
lokale bestuur, omdat decentrale voorzieningen uitstekend passen bij de schaal van 
een stad. Het succes van de decentrale innovaties is afhankelijk van de inrichting van 
infrastructuur van kabels en leidingen (zoals het stadswarmtenetwerk), van de 

                                                   
1 Overigens werkt Nuon nu samen met kleine, nieuwe spelers samen in de Zoncoalitie (opgericht in 2016), die 

onder andere als doel heeft Amsterdammers die geen eigen dak tot hun beschikking hebben om 
zonnepanelen te laten plaatsen op daken van derden.  

2 Juist zonnepanelen blijken een groot effect te hebben op menselijk gedrag. Ten eerste gaan mensen bij het 
plaatsen zonnepanelen vaak voor het eerst hun energierekening bewust bekijken. Uit onderzoek (WUR 
(2014) ‘De relatie tussen verbruiksgedrag en investeren’) blijkt dan ook dat zelf investeren in zonnepanelen 
effectief leidt tot energiezuiniger handelen. Ten tweede blijken zonnepanelen, veel meer dan andere 
energiebesparende maatregelen, ‘besmettelijk’. In 2012 concludeerden onderzoekers in het Amerikaanse 
tijdschrift Marketing Science  (Bryan Bollinger and Kenneth Gillingham (2012) ‘Peer Effects in the Diffusion of 
Solar Photovoltaic Panels’) dat de bereidheid van mensen om zelf zonnepanelen te installeren veel groter 
was wanneer in dezelfde wijk al mensen met zonnepanelen woonden. Het Nederlands Klimaatbureau 
publiceerde in 2014 een onderzoek waaruit bleek dat Nederlanders waarvan de buren zonnepanelen 
hebben, vaker ook zelf zonnepanelen willen dan wanneer hun buren ze niet hebben. 
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aanbestedingen (zoals bij het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed) van 
producten of grond die worden ingericht door het stadsbestuur. Voor duurzame 
versnelling is het belangrijk dat de traditionele inrichting van de stad op zijn minst 
wordt uitgedaagd door partijen die niet afhankelijk zijn van de status quo van centrale 
voorziening van energie, water, riolering, grondstofverbruik en afvalverwerking. 
 
Amsterdam kent veel nieuwe, innovatieve ondernemers die staan te trappelen om 
slimme duurzame oplossingen in Amsterdam te verspreiden. Laten we de uitdaging 
‘energie’ uitlichten. Eén voorbeeld is de Amsterdamse uitvinding Herman de 
Zonnestroomverdeler, een Amsterdams apparaat om in de meterkast van een 
Vereniging van Eigenaren te installeren, waardoor het mogelijk is om samen 
zonnestroom op te wekken in een appartementengebouw waar het dak wordt gedeeld 
onder verschillende appartementen. Een volgend voorbeeld is coöperatie Amsterdam 
Energie, die op metrostations in Amsterdam zonnepanelen van omwonenden wil 
plaatsen, waardoor zonnestroom ook voor mensen zonder dak of een smalle beurs 
toegankelijk is. Nieuwe oplossingen gaan dus niet altijd om high-tech innovatie, maar 
vaak ook om het vergemakkelijken van de implementatie van nieuwe technologie. 
Dergelijke initiatieven lopen nog vaak tegen regelgeving aan die vanouds gericht is op 
centrale voorziening, zoals de beperkende regels om zonnepanelen op het dak van 
een derde te leggen zonder dat je zelf een energiebedrijf bent. Echter hebben deze 
nieuwe spelers geen stem in de Klimaatraad. De energiesector wordt in de 
adviesraad van het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid in Amsterdam 
vertegenwoordigd door twee energiebedrijven, die zich vanouds richten op centrale 
energievoorziening. 
 
Wat hierboven is uitgelicht over energie, heeft ook betrekking op watervoorziening, 
riolering en afvalverwerking, omdat ook deze vanouds zijn opgezet als 
eenrichtingsverkeer vanuit één centrale, regionale bron. Traditioneel zijn het 
eveneens voorzieningen van centraal aangestuurde (voormalige) overheids- of 
nutsbedrijven. Inmiddels komen overal duurzame, circulaire oplossingen juist vaak 
van decentrale initiatieven, zoals de energie van zonnepanelen op één dak, maar ook 
het ter plekke verwerken van afval binnen één bedrijf of het lokaal zuiveren van 
regenwater om opnieuw te gebruiken in één flatgebouw. Bovendien is de circulaire 
economie afhankelijk van nieuwe technologie. Nieuwe technologie die nog bewezen 
moet worden buiten het laboratorium, of die nog een plek moet invechten bij 
woningcorporaties, de gemeente of grote bedrijven. 
 
Voorstel: Nieuwe Klimaatraad 
De indiener stelt voor dat de Amsterdamse Klimaatraad wordt uitgebreid met nieuwe 
partners die zich toeleggen op decentrale oplossingen voor energie, water, riolering, 
afval en grondstofverbruik. Elk gevestigd bedrijf of traditioneel verdienmodel is gebaat 
bij een kritische blik. Duurzaamheid in het bijzonder heeft frisse ideeën, vernieuwing 
en een breed palet aan doeners nodig. Inmiddels zijn er genoeg professionele spelers 
die zich hier graag voor beschikbaar stellen. 
 
De oude Klimaatraad was een waardevolle aanzet tot een Amsterdams netwerk van 
spelers in de Amsterdamse duurzaamheidssector en een aantal leden zouden ook 
zeker uitgenodigd moeten worden om partners te worden van de nieuwe Klimaatraad. 
Het is cruciaal dat partners dan niet meer op persoonlijke titel, maar als afgezant van 
hun organisatie optreden. Dit kenmerkt het resultaat-gerichte karakter van de nieuwe 
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Klimaatraad, dat deuren opent om samen te werken aan innovatieve technologie en 
nieuwe verdien- en samenwerkingsmodellen. 
 
Voorstel 1: Deelnemers 
De huidige organisatievorm mist de stem van kleine, innovatieve bedrijven. De 
nieuwe Klimaatraad is een netwerk van innovatieve partijen gericht op nieuwe 
verdienmodellen, doorbraakinnovatie en samenwerking. De nieuwe Klimaatraad zal 
naast de Gemeente Amsterdam, een evenredige vertegenwoordiging kennen van 
bedrijven, investeerders, milieuorganisaties en kennisinstellingen. Het is belangrijk 
dat hier nu ook bedrijven bijkomen die zich, onafhankelijk van de status quo van 
centrale voorziening, richten op decentrale voorziening en zelfvoorzienendheid. 
 
Partners treden toe omdat zij iets bij kunnen dragen aan duurzame groei in 
Amsterdam. Startups zijn heel makkelijk bereikbaar want Startup-programma’s zijn al 
er veel in de stad. In Amsterdam alleen al kennen we incubators en accelerators 
zoals Rockstart, Amsterdam Centre for Enterpreneurship en Startupbootcamp. De 
focus in deze programma’s ligt op business ondersteuning (zoals goedkope 
werkruimte, juridische support, het aantrekken van venture capital). Dit voorstel sluit 
aan en bouwt voort op die initiatieven om de innovatieve ideeën ook echt voet aan de 
grond te laten krijgen in de stad. Hierdoor moeten meer startups en scale-ups 
ontstaan die beter kunnen doorgroeien en kan duurzaamheidskennis van 
Amsterdamse bodem sneller en effectiever de markt bereiken.  
 
Voorstel 2: Werkwijze 
De oude Klimaatraad heeft een reactief karakter. De oude werkwijze is dat de 
Klimaatraad adviseert tijdens ambtswoninggesprekken of ‘inspiratiediners’. De nieuwe 
Klimaatraad verschilt daarin door hen open vragen te stellen aan de adviesraad, in 
plaats van beleidsvoornemens voor te leggen. De kern van de nieuwe Klimaatraad is 
om gezamenlijk de strategische behoeften van de stad te onderzoeken en vervolgens 
de acties te verdelen. Een voorbeeld is de werkwijze van het London Climate Change 
Partnership (LCCP). Het LCCP is een partnerschap van publieke en particuliere 
organisaties om Londen klimaatbestendig te maken. Dit initiatief inventariseert 
behoeften in de stad. Daarop genereert het veel praktische kennis om tot oplossingen 
te komen: zo brengt het binnenkort een onderzoek uit naar de effecten van 
klimaatverandering op de kosten en effectiviteit van de koeling van kantoorgebouwen 
in de stad. Ook doen ze onderzoek naar energiearmoede en gezondheidseffecten 
van vieze lucht. Vervolgens worden de best practices gedeeld, geschat welke 
middelen nodig zijn en onderhandeld wie welke kosten kan dragen.  
 
Bij de oude werkwijze van de Klimaatraad bepaalde enkel de wethouder de agenda. 
En niemand, behalve de wethouder, ging na de Klimaatraad naar huis met een 
actielijstje. Bij de nieuwe Klimaatraad gaat in ideale vorm iedereen naar huis met 
acties voor de volgende dag. En de partners krijgen daar ook iets voor terug: 
gezamenlijke plannen leiden tot gezamenlijke investeringen. Bovendien: gezamenlijke 
inventarisaties van praktische knelpunten en barrières ten aanzien van duurzaamheid 
zullen leiden tot het wegnemen van algemene wettelijke belemmeringen, het 
toegankelijker en innovatiever opstellen van aanbestedingen en het versnellen van 
vergunningprocedures voor nieuwe technologie. Dat is nuttig voor alle duurzame 
partijen in de stad. De specifieke rol van de start-ups is om de huidige status quo te 
‘challengen’. Een voordeel voor de gevestigde bedrijven is dat zij op een snelle 
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manier vinden wie er in Amsterdam hun technische probleem kan helpen oplossen. 
 
Voorstel 3: Taken  
De nieuwe Klimaatraad heeft de volgende taken: 
a. Inventariseren en wegnemen van belemmeringen bij duurzame ontwikkeling; 
b. Inventariseren van behoeften en uitvoeren van toegepast onderzoek door 

Amsterdamse kennisinstellingen; 
c. Adviseren over de inrichting van infrastructuur van energie- en watervoorziening, 

riolering en afvalverwerking; 
d. Adviseren over de inrichting van inkoop van energie- en watervoorziening, 

riolering en afvalverwerking; 
e. Koppelen van technologische innovaties (start-ups) aan partners om de 

innovaties uit te proberen in een fysieke stedelijke omgeving.  
 
Incidenteel werkt de gemeente Amsterdam al op de manier zoals voorgesteld bij (a), 
(c) en (d). Een voorbeeld is de inventarisatie voor duurzaam inkopen die in 2016 is 
uitgevoerd. Adviesbureau Copper8 werd ingehuurd om vijf productgroepen 
(infrastructuur, vastgoed, dienstkleding, ICT en warme drankenautomaten) te 
onderzoeken om lessen te kunnen trekken voor duurzamere inkoop. Op basis van de 
behoefte van de gemeente is een beeld gevormd van de mogelijkheden en 
uitdagingen. Dit beeld is vervolgens aangescherpt aan de hand van input van 
koplopers uit de markt. Want aan die partijen moet uiteindelijk de juiste vraag worden 
gesteld. Met hen is besproken welke manier van vragen het beste werkt voor 
duurzame resultaten en welke mogelijke aanbestedingsprocedures in hun optiek 
goed werken. Tenslotte zijn ook de verschillende meetinstrumenten voor 
duurzaamheid per productgroep met de markt besproken. Aan de hand van het 
onderzoek heeft Copper8 een zogenaamde keuzekaart ontwikkeld, om houvast 
geven bij het maken van zo ambitieus mogelijke keuzes door de gemeente en om 
richting te geven bij het formuleren van de vraag die de marktpartijen zal prikkelen om 
een zo duurzaam mogelijk aanbod te doen.  
 
Het gaat er dus niet om dat de leden uit de Klimaatraad een letterlijke aanbesteding 
voor een specifiek product kunnen herschrijven, maar de gemeente verzekerd is van 
een evenwichtige afweging tussen de voor- en nadelen van bepaalde keuzes 
(bijvoorbeeld decentraal versus centralistisch) wanneer zij een vraag stelt aan de 
markt. De tijdsbelasting voor de private partners blijft beperkt. Als er een 
inventarisatie van regelgeving wordt gedaan zullen de private partners met 
aantoonbare belemmeringen moeten komen. Dit vereist enige voorbereiding. Het 
onderzoek zal vooral worden gedaan door de kennisinstellingen, die nu al vaak 
vragen aan de gemeente of gemeenteraadsleden wat behoeften zijn in de stad om op 
te lossen en te onderzoeken. In sommige gevallen zullen private partners gevraagd 
worden om data beschikbaar te stellen of onderzoekers zich te laten interviewen. 
 
Voorstel 4: Budget 
Voor de bijeenkomsten en het secretariaat kan het budget dat nu gaat naar de 
klimaatraad aangewend worden. Voor projecten kan het bestaande 
financieringsinstrumentarium zoals het Amsterdams Klimaat en Energie Fonds 
(AKEF) en het Duurzaamheidsfonds. Bovendien is het aannemelijk, dat bij 
gezamenlijke projecten ook meer private financiering los zal komen.  
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 Stukken 

Meegestuurd n.v.t. 
Ter inzage gelegd  

 

Het lid van de gemeenteraad van Amsterdam 

  

A.M. Bosman   
  

 


