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Datum besluit

College B&W 13 april 2021
Onderwerp

Klimaatrapportage 2021 over de voortgang van de uitvoering van de Routekaart Amsterdam
Klimaatneutraal 2050
De commissie wordt gevraagd

Kennis te nemen van de raadsinformatiebrief met als onderwerp ‘Klimaatrapportage 2021 over de
voortgang van de uitvoering van de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050’.
Wettelijke grondslag

Artikel 160, eerste lid, onder a, van de Gemeentewet:
Het college is bevoegd:
a. het dagelijks bestuur van de gemeente te voeren, voor zover niet bij of krachtens de wet de raad
of de burgemeester hiermee is belast;
Artikel 169 van de Gemeentewet
Lid 1: Het college van burgemeester en wethouders en elk van zijn leden afzonderlijk zijn aan de raad
verantwoording schuldig over het door het college gevoerde bestuur.
Lid 2: Zij geven de raad alle inlichtingen die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft.
Lid 3: 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.
Bestuurlijke achtergrond

Raadsinformatiebrief
Verwezen wordt naar bijgaande raadsinformatiebrief met als bijlagen de Klimaatrapportage 2021,
tabel met acties en maatregelen, onaankelijke rapportage CE Delft, toelichting OIS op 2018-cijfers
CO2 en berekeningswijze, en ﬁnanciële toelichting Klimaatrapportage 2021.
Coalitieakkoord 2018-2022
Amsterdam wil een wezenlijke bijdrage leveren aan het halen van de doelstellingen van Parijs, en
heeft daarom de ambitie de CO2 uitstoot in Amsterdam terug te dringen met 55% in 2030 en 95% in
2050. We streven er naar dat Amsterdam in 2040 aardgasvrij wordt.
Klimaatinitiatief
Op 14 februari 2018 heeft de gemeenteraad het Klimaatinitiatief van GroenLinks, PvdA en PvdD
aangenomen met als belangrijkste uitgangspunten: 1) verankering CO2-opgave binnen iedere
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portefeuille van het college, 2) inzicht geven in maatregelen die (indirect) leiden tot CO2-reductie,
en 3) transparant rapporteren. De Routekaart, de onaankelijke doorrekening door CE Delft en de
jaarlijkse Klimaatrapportage geeft uitvoering aan het Klimaatinitiatief.
Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050
Op 22 april 2020 is de Routekaart vastgesteld door de gemeenteraad. Bij de vaststelling is
afgesproken dat de gemeenteraad wordt geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering aan
de hand van circa 25 indicatoren. De kernindicator betreft de uitstoot van broeikasgassen maar de
indicator over draagvlak is in deze fase van de energietransitie zeker zo belangrijk. Een deel van deze
indicatoren is ook opgenomen in de begrotingscyclus van de gemeente Amsterdam. Wat betreft
de CO2-uitstoot kijken we terug naar de uitstoot van de afgelopen jaren en is afgesproken dat we
jaarlijks de doorrekening voor 2025 en 2030 laten actualiseren door een onaankelijke partij.
Moties i.r.t. Klimaatrapportage
Bij de vaststelling van de Routekaart en in de loop van het afgelopen jaar zijn meerdere moties
aangenomen waarvan is toegezegd dat hieraan invulling wordt gegeven in de Klimaatrapportage.
Het betreft de volgende moties:
• Motie 462 van het raadslid Biemond (PvdA) inzake de Routekaart getiteld ‘sociale doelen
koppelen aan technische doelen’.Status: per brief afgehandeld op 16 juni 2020.
In de Klimaatrapportage wordt over zowel de voortgang van technische als sociale indicatoren
gerapporteerd. Er zijn drie sociale indicatoren opgenomen:
1.
2.
3.

Percentage Amsterdamse huishoudens met een laag inkomen met energie-armoede
Totaal aantal banen in Amsterdam in duurzame energiesectoren
Kwalitatieve omschrijving hoe Amsterdammers zijn betrokken bij de energietransitie

• Motie 464 van het raadslid Groen (Groen Links) inzake de Routekaart getiteld ‘Risicoparagraaf
Routekaart’.
• Status: per brief afgehandeld op 2 februari 2021.Risicoparagraaf is opgenomen in de
Klimaatrapportage.
• Motie 465 van het raadslid Groen (Groen Links) inzake de Routekaart getiteld ‘Tussendoel
reductie CO2’.
• Status: per brief afgehandeld op 9 juni 2020.
In de Klimaatrapportage is de historische CO2-uitstoot in beeld gebracht, een doorrekening van de
CO2-uitstoot voor 2025 en 2030 gemaakt en wordt een tussendoel voor 2025 voorgesteld.
Vliegwielmiddelen
Op 22 april 2020 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de Routekaart en met het beschikbaar
stellen van maximaal € 5 miljoen aan directies uit het klimaatfonds als “vliegwielmiddelen” om
maatregelen uit de Routekaart te versnellen en te intensiveren. De gemeenteraad heeft het college
gemandateerd voor deze middelen. Op 23 juni 2020 heeft het college de toedeling van de middelen
over de bestedingsvoorstellen vastgesteld.
Duurzaam herstelplan
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Het Duurzaam herstelplan is als onderdeel van de begroting in december 2020 vastgesteld door de
gemeenteraad. Met dit plan investeert de gemeente €78 miljoen in een pakket aan maatregelen dat
bijdraagt aan werkgelegenheid en aan de verduurzaming van de stad. Het gaat om investeringen in
onder meer het renoveren en isoleren van panden, het versneld aardgasvrij maken van woningen
en zonnepanelen op daken van corporatiewoningen. De zes ‘duurzame banenmotoren’ kunnen –
samen met de bijbehorende staande beleidsambities – tot en met 2025 naar verwachting tot circa
3.800 arbeidsjaren aan extra werkgelegenheid en tot CO2-reductie leiden. Deze investeringen
kunnen tot en met 2025 zo’n €2,7 miljard aan private investeringen activeren. Zo worden er
maatregelen genomen die bijdragen aan duurzaam economisch herstel en die zowel banen
opleveren als goed zijn voor het klimaat.
Transitievisie warmte
De gemeenteraad heeft op 30 september/1 oktober 2021 de Transitievisie Warmte vastgesteld
waarin staat welke wijk wanneer van het aardgas afgaat en welke alternatieve warmtetechniek de
voorkeur heeft.
Regionale Energie strategie
In het voorjaar van 2020 heeft de gemeenteraad de concept-Regionale Energiestrategie Amsterdam
(concept-RES Amsterdam) vastgesteld met daarin de ambitie om voor 2030 tenminste 127 MW
vermogen windenergie te realiseren in de windzoekgebieden en 400 MW vermogen zonne-energie
te realiseren op grote daken en via dubbelgebruik van stedelijke ruimtes. Op het gebied van warmte
heeft de gemeenteraad de ambitie om Amsterdam in 2040 aardgasvrij te laten zijn en nieuwbouw
altijd aardgasvrij te realiseren. De Regionale Structuur Warmte, het deel in de RES dat speciﬁek
over warmte gaat, geeft vorm aan de regionale afstemming over de regionale warmtevraag en de
inzet van beschikbare warmtebronnen. In mei 2021 wordt naar verwachting de concept RES 1.0 ter
besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.
Strategisch plan Laadinfrastructuur
In november 2020 is het Strategisch plan Laadinfrastructuur 2020-2030 door het college vastgesteld
waarin staat hoe we grote stappen maken om te zorgen dat alle elektrische vervoersmiddelen
opgeladen kunnen worden.
Milieuzone
In juni 2020 heeft het college besloten dat de milieuzone wordt uitgebreid en aangescherpt. Dit
betekent dat per 1 november 2020 dieselpersonenauto’s en diesel bestelwagens van emissieklasse 3
en ouder niet langer welkom zijn binnen de ring A10.
Havenvisie
De Gemeentelijke Visie Haven is op 17 december 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin
zijn ambitieuze en concrete duurzame doelstellingen vastgelegd.
Tegelijk heeft het Havenbedrijf Amsterdam in zijn Strategisch Plan ‘Het voortouw nemen, Duurzaam
versnellen in de Amsterdamse haven’ doelstellingen opgenomen voor de reductie van de uitstoot. Er
wordt samen met partners in het Noordzeekanaalgebied gewerkt aan nieuwe duurzame producten
en infrastructuren (onder andere waterstof, synfuels etc.)
Gemeentelijk Jaarverslag 2020
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Een deel van de indicatoren is ook opgenomen in de begrotingscyclus van de gemeente Amsterdam.
Hierover wordt in het jaarverslag 2020 van de gemeente verantwoording richting de gemeenteraad
afgelegd in juni 2021.
Overige rapportages in relatie tot duurzaamheid
Naast de Klimaatrapportage informeren we ook meer in detail via aparte rapportages over onder
andere de voortgang van het verduurzamen van de gemeentelijke organisatie, programma
aardgasvrij, actieplan schone lucht, agenda Amsterdam autoluw en over het plan voor duurzaam
herstel. Eind 2021 evalueren we de strategie Amsterdam Circulair en het bijbehorende innovatie- en
uitvoeringsprogramma.
Reden bespreking

n.v.t.
Uitkomsten extern advies

n.v.t.
Geheimhouding

n.v.t.
Uitgenodigde andere raadscommissies

n.v.t.
Welke stukken treft u aan?
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Ter Inzage

Behandelend ambtenaar of indienend raadslid (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

Ruimte en Duurzaamheid: Marijke Godschalk, 06 83640867, m.godschalk@amsterdam.nl
Caroline van der Kooi, 06 12872275, c.van.der.kooi@amsterdam.nl Jeroen Grooten, 06 10224392,
j.grooten@amsterdam.nl

Gegenereerd: v1.8

5

