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DEFINTIEF 

Dit is een document van de Rekenkamer Amsterdam en 

bevat de ambities horende bij het thema klimaat, 

energietransitie en Amsterdam aardgasvrij uit het  

Coalitieakkoord 2018-2022.  

De rekenkamer heeft deze ambities onderzocht voor 

haar deelonderzoek Klimaat, energietransitie en 

Amsterdam aardgasvrij. De bevindingen van het 

onderzoek staan op deze pagina. 

 

https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/thema-verantwoording/coalitieakkoord-2018-2022/
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Ambities klimaat, energietransitie en Amsterdam 

aardgasvrija 
 

1 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. 

2 De gemeente neemt de regie om een trendbreuk te realiseren en de transitie naar 

aardgasvrij te versnellen. Om een leidende positie op het gebied van de 

energietransitie en Amsterdam aardgasvrij te realiseren maken we een routekaart 

met concrete doelen voor deze periode en elk jaar daarna, en we zorgen voor 

voldoende ambtelijke capaciteit. 

3 In deze collegeperiode gaan drie wijken geheel van het aardgas af. Voor andere 

wijken worden voorbereidingen getroffen. In tenminste één wijk wordt ingezet 

op energievoorziening in lokaal beheer. Nieuwbouw wijken worden vanaf nu 

geheel aardgasvrij gebouwd, met warmte van lokale en duurzame bronnen. De 

gemeente stelt bovenwettelijke eisen aan de energieprestatie van gebouwen, en 

daagt de markt uit om energiepositief en circulair te bouwen. 

4 Er komt een fonds voor de Energietransitie/Amsterdam Aardgasvrij dat wordt 

gevuld met 150 miljoen euro. 

5 De regels voor het Duurzaamheidsfonds worden aangepast. Het 

Duurzaamheidsfonds wordt ingezet om de transitie naar een energieneutrale stad, 

waar afval als grondstof wordt gebruikt, te versnellen. Oplossingen die het 

duurzaamheidsfonds ondersteunt moeten kopieerbaar en opschaalbaar zijn. Het 

fonds wordt ingezet als multiplier om private financiering los te trekken. 

6 Warmtenetten worden open netten. Warmtebronnen moeten duurzaam zijn of 

worden. De gemeente onderzoekt of zij een zelfstandige rol kan spelen in de aanleg 

van die open transportnetten. 

7 Draagvlak onder Amsterdammers voor de energietransitie vinden wij essentieel. 

Ongelijkheid mag door de transitie niet vergroot worden. Uitgangspunt is dat de 

woonlasten voor huishoudens met lage en middeninkomens niet stijgen als gevolg 

van de kosten van de energietransitie. We werken samen met ondernemers en 

investeerders en dagen hen uit op innovatieve wijze bij te dragen aan de 

energietransitie. De gemeente sluit een lokaal publiek-privaat klimaatakkoord.  

8 De gemeentelijke organisatie draagt op alle onderdelen bij aan onze ambitie om 

CO2 te reduceren. Bij inkoop en investeringsbeslissingen weegt bespaarde CO2 

mee. De gemeente formuleert een ambitieuze doelstelling om gemeentelijk 

 

a Gemeente Amsterdam, Coalitieakkoord 2018-2022. Een nieuwe lente en een nieuw geluid, mei 2018, 

pp. 40-41. 
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vastgoed klimaatneutraal te maken, waarbij direct begonnen wordt met het 

klimaatneutraal maken van de meest kansrijke panden.  

9 Amsterdam onderzoekt welke belemmeringen regelgeving geeft om radicaal te 

verduurzamen en te vergroenen. Er wordt een meldpunt opgestart waar 

Amsterdammers deze ‘vieze regels’ kunnen aanmelden.  

10 De mogelijkheden voor gebouwgebonden financiering worden maximaal benut. 

11 De gemeente bevordert dat de hoeveelheid zonnepanelen in de stad doorgroeit tot 

250 MW in 2022. We willen dat in Amsterdam geen dak onbenut wordt voor 

duurzame doelstellingen. Met bewoners, zonne-coöperaties, woningeigenaren en 

corporaties benutten we alle mogelijkheden. 

12 Amsterdam wil het potentieel voor windmolens in onze stad maximaal benutten.  

13 De kolencentrale aan de Hemweg moet sluiten. 


