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 Onderwerp 

 Initiatiefvoorstel ter instemming van het lid Timman (D66) van 13 november 2019, 
getiteld: ‘Groen licht voor de Warmtepomp’ en kennisnemen van de bestuurlijke 
reactie. 
 
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 lid Timman (D66) van 13 november 2019, 
getiteld: ‘Groen licht voor de Warmtepomp’ 
 
Mede gezien de bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel en de behandeling in de 
raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid. 
 
besluit: 
 
I. in te stemmen met genoemd initiatiefvoorstel; 
II. het college van burgemeester en wethouders te verzoeken: 
 

1. Op pagina 31 van de Welstandsnota “De schoonheid van Amsterdam” bij 
mogelijkheden tot verduurzaamden expliciet “de warmtepomp” op te nemen. 

2. In hoofdstuk 6 een expliciete paragraaf op te nemen met betrekking tot de 
warmtepomp.  

3. In deze paragraaf ruimhartig beleid voor het plaatsen van een warmtepomp 
op te stellen waarbij de bescherming van het daklandschap ondergeschikt is 
aan het belang van het plaatsen van zo veel mogelijk warmtepompen. 

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

  
 
Wettelijke grondslag 

 Gemeentewet art. 147a, lid 1 
 

Initiatiefvoorstel 

 Van het gas af 
De ambities van het Amsterdamse gemeentebestuur op het gebied van duurzaamheid zijn 
torenhoog. Een van deze ambities is om deze bestuursperiode ten minste drie Amsterdamse 
wijken van het gas af te halen. Gezien de gigantische opgave van de energietransitie, is deze 
ambitie een belangrijk begin om de gehele stad uiteindelijk fossiel vrij te maken. 
Amsterdam aardgasvrij maken is een opgave die ons allen aangaat en dus niet alleen vanuit 
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de overheid opgelegd moet worden, maar juist ook vanuit de ‘markt’ tot stand moet komen. 
Particuliere huiseigenaren, verhuurders en vastgoed ontwikkelaars die willen verduurzamen 
zijn de sleutel tot een versnelling in de opgave. Juist omdat de innovatie die we nodig hebben 
uit de markt komt. Innovatie die we nodig hebben om onze doelstellingen technisch mogelijk te 
maken. Vele technische apparaten zoals de warmtepomp maar ook zonnepanelen worden 
steeds efficiënter en gebruiksvriendelijker juist door de toepassing ervan in de praktijk. Ook 
wordt de inpassing van deze technische apparaten steeds beter en fraaier in te passen in 
bouwmaterialen. 
 
De warmtepomp 
Een Amsterdams huis van het gas af halen kan op dit moment op een aantal manieren. Of het 
huis wordt aangesloten op een van de twee collectieve warmtenetten die Amsterdam kent of 
op een -al dan niet collectieve- warmtekoude opslag. En andere optie die nog enigszins in de 
kinderschoenen staat is het inpassen van een warmtepomp. De particuliere warmtepomp is 
een belangrijke schakel in het voltooien van de collectieve opgave met betrekking tot de 
energietransitie. Echter, op dit moment heeft de gemeente nog geen beleid op het plaatsen 
van warmtepompen. Zie ook de rechterlijke uitspraak waarbij de Amsterdamse rechtbank 
concludeert dat er in Amsterdam geen beleid is op het plaatsen van een warmtepomp. Met als 
ongewenste consequentie dat particulieren of ontwikkelaars een boete krijgen op het moment 
dat ze een woning van het gas halen door middel van het plaatsen van een warmtepomp. Dat 
laatste kan natuurlijk niet de bedoeling zijn van dit stadsbestuur. 
 
Daarom wil de fractie van D66 dat het college van burgemeester en wethouders de huidige 
welstandsnota “De schoonheid van Amsterdam 2016” als volgt aanpast: 
 
Op pagina 31 graag bij mogelijkheden tot verduurzaamden graag expliciet “de warmtepomp” 
opnemen. Verder bevat hoofdstuk 6 een opsomming van veel voorkomende kleine 
bouwplannen. Dit hoofdstuk bevat expliciet beleid voor ‘zonnepanelen en collectoren’ alsmede 
beleid voor ‘energie en klimaatinstallaties’. Echter de fractie van D66 wil uitdrukkelijk niet dat 
de warmtepomp impliciet onder de energie en klimaatinstallaties valt. Wij verzoeken het 
college van burgemeester en wethouders om binnen hoofdstuk 6 van de welstandsnota een 
expliciete paragraaf op te nemen speciaal voor de warmtepomp met daarin ruimhartig beleid 
voor het plaatsen van een warmtepomp waarbij de bescherming van het daklandschap 
ondergeschikt is aan het belang van het plaatsen van zo veel mogelijk warmtepompen. 

 
 Stukken 

  Meegestuurd  
Ter inzage gelegd Rechterlijke uitspraak  

 
Het lid van de gemeenteraad van Amsterdam 
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