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Onderwerp

Bestedingskader Versnellingsmiddelen Hernieuwde Coalitieakkoord

Met deze voordracht stellen wij u voor het volgende besluit te nemen:

De gemeenteraad van Amsterdam
Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders,

besluit

Tekst van openbare besluiten 

wordt gepubliceerd

1. Als uitwerking van het Hernieuwde Coalitieakkoord Amsterdam blijft van iedereen in te 
stemmen met het bestedingskader voor de inzet van middelen (€10 miljoen) die zijn 
vrijgemaakt om duurzaamheid in Amsterdam te versnellen (‘versnellingsmiddelen’), 
bestaande uit de volgende voorwaarden:

a. Bestedingen dragen bij aan het realiseren van de doelen van de Agenda 
Duurzaam Amsterdam, met een focus op Duurzame energie;

b. Bestedingen zorgen voor versterking van initiatieven, activiteiten en projecten 
van bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in Amsterdam;

c. De initiatieven, activiteiten en projecten hebben een concreet en meetbaar 
resultaat;

d. De activiteiten en projecten vinden plaats in de periode 2016-2018 op 
Amsterdams grondgebied;

2. In te stemmen met het niet toepasbaar verklaren van de kaders van het 
Duurzaamheidsfonds voor besteding van de versnellingsmiddelen.

3. Kennis te nemen dat het college in het kader van efficiënt en effectief bestuur op 
basis van het bestedingskader (beslispunt 1)  bestedingen zal doen in de periode 
2016-2018 en:

a. hierover via de jaarrekening en de rapportage Staat van Duurzaam 
Amsterdam zal rapporteren.

b. reeds een grote diversiteit van bestedingsvoorstellen in voorbereiding heeft;
c. een eerste besteding wordt aangegaan ter grootte van ca.€1.420.000 voor de 

periode 2016-2018 te weten:
i. Opschalen organisatie en activiteiten Amsterdamse Zoncoalitie, ter 

grootte van €470.000.
ii. Dekking vrijstelling leges zonnepanelen ter grootte van €250.000 

voor 2017-2018
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iii. Ondersteuning Amsterdamse zoncooperaties ter grootte van €400.000
iv. Opschalen regeling zon- en energie-advies aan VvE’s ter grootte van 

€300.000

4. In te stemmen met de bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel “Versnelling 
Zonnecooperaties” van het raadslid Bosman (6 september 2016) waarin het College 
het voorstel om zoncooperaties financieel te ondersteunen omarmt en constateert 
dat de uitvoering hiervan met besluitvorming over het Bestedingskader 
Versnellingsmiddelen Hernieuwde Coalitieakkoord wordt gerealiseerd.

Wettelijke grondslag

 Artikel 169 Gemeentewet 
Het college van burgemeester en wethouders en elk van zijn leden afzonderlijk zijn aan 
de Gemeenteraad verantwoording schuldig over het door het college gevoerde bestuur 
(lid 1). Zij geven de Gemeenteraad alle inlichtingen die de Gemeenteraad voor de 
uitoefening van zijn taak nodig heeft (lid 2). 

 Artikel 189 Gemeentewet
Voor alle taken en activiteiten brengt de Gemeenteraad jaarlijks op de begroting de 
bedragen die hij daarvoor beschikbaar stelt, alsmede de financiële middelen die hij naar 
verwachting kan aanwenden.

Bestuurlijke achtergrond

Op 11 maart 2015 heeft de Gemeenteraad de Agenda Duurzaam Amsterdam (BD2015-0026) 
vastgesteld. In de agenda is in vijf transitiepaden, met daarin expliciete doelstellingen, 
beschreven hoe de stad werkt aan haar verduurzaming. De vijf transitiepaden zijn: duurzame 
energie, schone lucht, circulaire economie, klimaatbestendige stad en verduurzaming van de 
eigen organisatie. 

Op 25 november 2015 heeft de Gemeenteraad ingestemd met de inrichting van het 
Duurzaamheidsfonds (BD2015-007633), waarmee Amsterdam €49,5 miljoen revolverend 
financiering (leningen) aanbiedt aan projecten die een direct en meetbaar CO2-effect van 
tenminste 350 gram/euro/jaar opleveren. 

Op 30 maart 2016 heeft de Gemeenteraad ingestemd met het Uitvoeringsprogramma 
Schaalsprong Zon (BD2016-003254), met daarin het programma waarmee Amsterdam de 
doelstelling van de Agenda Duurzaam Amsterdam op het gebied van zonne-energie wil 
realiseren: van 16 MW nu naar 160 MW in 2020. Zoncooperaties, de zoncoalitie en VvE’s zijn 
partijen die hierin onderkend zijn als belangrijke partijen.

In het hernieuwde coalitieakkoord Amsterdam blijft van iedereen (138/345), waarmee de 
Gemeenteraad op 20 april 2016 heeft ingestemd, is €10 miljoen uit het Duurzaamheidsfonds 
vrijgesteld van het revolverende karakter, met als doel verduurzaming van Amsterdam 
verder te versnellen. Op basis van dit raadsbesluit is het college bevoegd om deze middelen 
te besteden binnen de huidige kaders van het duurzaamheidsfonds met dat verschil dat 
hiervoor niet het criterium "revolverend" geldt.

Op 28 juni 2016 heeft het college de rapportage Staat van Duurzaam Amsterdam 2015 
(SDA) vastgesteld (BD2016-005777), met daarin de rapportage over de stand van zaken ten 
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aanzien van de doelen die in de Agenda Duurzaam Amsterdam zijn opgenomen. Het 
voorliggende bestedingskader voor de Versnellingsmiddelen borduurt voort op de analyse 
en conclusies van deze rapportage.

Op 5 juli 2016 heeft het college een besluit genomen over Vrijstellen leges 
omgevingsvergunning voor zonnepanelen (BD2016-009408). De kosten van dit besluit 
(gederfde inkomsten) worden gedekt uit de Versnellingsmiddelen (€10 miljoen) die in het 
Hernieuwde Coalitieakkoord zijn vrijgemaakt uit het Duurzaamheidsfonds. Het college heeft 
dit besluit genomen onder voorbehoud van het nu voorliggende raadsbesluit over het 
bestedingskader. De bestedingen voor het vrijstellen van leges voor zonnepanelen en 
zonneweiden voldoen aan de voorwaarden van het bestedingskader.

Onderbouwing besluit

Analyse
Voor het realiseren van duurzaamheid in de stad conform de Agenda Duurzaam Amsterdam 
is een breed instrumentarium voor handen. Onderdeel van dit instrumentarium zijn: Regels 
stellen, versimpelen en handhaven, afspraken maken en samenwerken, de markt uitdagen, 
hulp aanbieden, voorbeeld geven en financieren. De gemeente zet, afhankelijk van 
doelgroep en onderwerp, deze instrumenten in om zo veel mogelijk partijen in de stad tot 
duurzame acties te bewegen. Bij koplopers is dat gelukt, de focus is er nu op gericht om ook 
het peloton te bereiken.

De meeste van de partijen die iets met duurzaamheid moeten, kunnen en misschien ook wel 
willen, hebben duurzaamheid niet als ‘corebusiness’. Hierdoor missen deze partijen vaak de 
benodigde kennis en tijd en zijn zij onvoldoende georganiseerd om tot een beslissing over 
een investering te komen. Potentiele duurzame projecten sneuvelen daardoor regelmatig 
voordat ze daadwerkelijk een concreet project zijn geworden. De initiatieffase voorafgaand 
aan de project of investeringsfase verdient daarom nog meer aandacht.

Voorbeelden: 
- VvE’s en MKB bedrijven ontberen vaak de kennis van de duurzame mogelijkheden om 

een goed idee uit te werken tot een business case voor een duurzame investering. 
- Zoncooperaties, een organisatievorm waarin bewoners van Amsterdam samenwerken 

om zonne-energie aan te leggen op daken van derden (omdat ze zelf geen geschikt dak 
hebben bijvoorbeeld) zijn nieuw, ontstaan uit initiatieven van vrijwilligers, en zodoende 
soms nog onvoldoende georganiseerd om de noodzakelijke schaalsprong kunnen 
maken die nodig is om de Amsterdamse doelen ten aanzien van bijvoorbeeld zonne-
energie te accommoderen. 

Ad 1. Instemmen met het bestedingskader voor de inzet van middelen (€10 miljoen) die 
in het Hernieuwde Coalitieakkoord zijn vrijgemaakt om duurzaamheid in Amsterdam te 
versnellen (versnellingsmiddelen), bestaande uit de volgende voorwaarden.

Een besteding moet voldoen aan alle van onderstaande voorwaarden.

a. Bestedingen dragen bij aan het realiseren van de doelen van de Agenda Duurzaam 
Amsterdam , met een focus op Duurzame energie.
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De resultaten van Staat van Duurzaam Amsterdam (B&W, 28 juni 2016) laten zien dat de 
uitvoering van de Agenda Duurzaam Amsterdam op koers ligt. Realisatie van de doelen ligt 
binnen bereik. Door de sterke groei van Amsterdam de komende jaren (ca. 3% harder dan 
geprognosticeerd op het moment van het vaststellen van de Agenda Duurzaam Amsterdam) 
moet Amsterdam een extra inspanning plegen om het doel van 20% meer duurzame energie 
per inwoner in 2020 te behalen. Waar het realiseren van de subdoelen voor windenergie 
(+18MW), stadswarmte (naar 102.000 aansluitingen op de stadswarmte) en zon (naar 
160MW) bij de bevolkingsgroeiprognose van 2o13 nog zou leiden tot 23% meer duurzame 
energie per inwoner, is dit door de extra groei van de stad nu naar 19% gedaald. Voorgesteld 
wordt om bij de inzet van de Versnellingsmiddelen te focussen op initiatieven, activiteiten en 
projecten op het gebied van duurzame energie (opwek van duurzame energie en 
energiebesparing) en zodoende het behalen van de doelen zekerder te maken.

Er wordt gekozen voor ‘focus’ in plaats van ‘alleen Duurzame energie’. Het College verwacht 
dat het merendeel van de middelen ingezet wordt om het behalen van de doelstellingen ten 
aanzien van Duurzame energie te stimuleren. Het is echter mogelijk om ook bestedingen te 
doen op de andere terreinen van de Agenda Duurzaam Amsterdam, bijvoorbeeld als zich 
unieke kansen voordoen op het gebied van de Circulaire Economie.

b. Bestedingen zorgen voor versterking van initiatieven, activiteiten en projecten van 
bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in Amsterdam.

De doelen van de Agenda Duurzaam Amsterdam zijn doelen voor de stad. Realisatie van 
deze doelen vindt voornamelijk plaats in projecten van bewoners, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties. Zij zijn het die investeringen moeten doen in bijvoorbeeld 
zonnepanelen op hun dak, isolatie van hun pand, of het aanbrengen van het meest 
duurzame isolatieglas. Of deze stakeholders investeren in deze maatregelen hangt van veel 
zaken af. Onbekendheid, een slechte business case, lastige regels, moeilijke Rijksregelingen, 
te lange terugverdientijd, ongemak, en organisatie problemen zijn veelgehoorde drempels 
voor actie. Bestedingen uit de versnellingsmiddelen moeten een bijdragen leveren aan het 
verminderen van (een deel van) deze barrières door kennis en organisatie van deze partijen 
in de stad te versterken. Dit is in aanvulling op de reeds bestaande instrumenten van het 
Duurzaamheidsfonds, die belemmeringen ten aanzien van financiering wegnemen, en de 
ondersteuning die reeds wordt geboden aan VvE’s, sportclubs en MKB bedrijven. 
De gemeente investeert zelf in het realiseren van energiebesparing en duurzame energie 
opwek voor de eigen organisatie conform de Routekaart CO2 neutraal. De investeringen die 
daarvoor nodig zijn worden gedaan uit reguliere investeringskaders (rendabele kredieten) en 
het budget (€2,3 miljoen) dat in de voorjaarsnota per 2019 structureel is vrijgemaakt voor 
duurzame maatregelen in gemeentelijk vastgoed. Inzet van de versnellingsmiddelen ten 
behoeve van projecten in de gemeentelijke organisatie is zodoende niet nodig. 

c. De initiatieven, activiteiten en projecten hebben een concreet en meetbaar 
resultaat.

Om de doelen ten aanzien van 20% meer duurzame energie per inwoner en 20% minder 
energiegebruik te realiseren is het nodig dat er investeringen worden gedaan met een 
meetbaar effect (uit te drukken in bijvoorbeeld de hoeveelheden energiebesparing of -
opwek). 

In de uitvoering wordt het realiseren van concrete resultaten gestimuleerd door hierover 
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afspraken te maken met de betrokken partijen (bewoners, bedrijven of maatschappelijke 
organisaties). Inzet van de middelen is gekoppeld aan het behalen van afgesproken targets.

d. De activiteiten en projecten vinden plaats in de periode 2016-2018 op Amsterdams 
grondgebied.

De doelstellingen uit de Agenda Duurzaam Amsterdam zijn gesteld voor 2020 en gelden 
voor Amsterdams grondgebied. Om zeker te stellen dat deze doelen daadwerkelijk worden 
gerealiseerd, wordt voorgesteld om per direct te investeren in versnelling op Amsterdams 
grondgebied. 

Ad2. Instemmen met het niet toepasbaar verklaren van de kaders van het 
Duurzaamheidsfonds voor besteding van de versnellingsmiddelen.

Het Duurzaamheidsfonds is een financieringsinstrument dat (achtergestelde) leningen ter 
beschikking stelt aan concrete projecten van bewoners, bedrijven en maatschappelijke 
organisaties. Deze leningen mogen alleen worden aangewend voor een investering in 
‘hardware’ / assets. Het project waarvoor de financiering ter beschikking wordt gesteld moet 
een sluitende business case hebben (de investering moet zichtzelf terugverdienen uit 
besparingen op de energierekening of opbrengsten van geproduceerde duurzame energie) 
zodat de lening terugbetaald kan worden. Ook moet er een meetbaar en direct CO2-effect 
worden gerealiseerd (als gevolg van de duurzame energie die wordt opgewekt of 
energiebesparing die optreedt) die minimaal 350 gram/geleende euro per jaar is. Deze 
kaders werken goed voor het financieren van projecten, maar sluiten niet goed aan bij het 
ondersteunen van initiatieven en projecten die uiteindelijk tot investeringen moeten leiden.

Ad3. Kennis te nemen dat het college in het kader van efficiënt en effectief bestuur op 
basis van dit bestedingskader (beslispunt 1) bestedingen zal doen in de periode 2016-
2018 en:

a. hierover via de jaarrekening en de rapportage Staat van Duurzaam 
Amsterdam zal rapporteren.

Het college zal op basis van het raadsbesluit over het Hernieuwde Coalitieakkoord Amsterdam 
blijft van iedereen en voorliggende besluit tot uitvoering overgaan. Het College zal in de 
periode 2016-2018 bestedingen voorbereiden en aangaan die binnen het kader van 
beslispunt 1 passen. Deze werkwijze biedt het College de mogelijkheid om snel te reageren 
op kansen in de markt, zoals bijvoorbeeld nieuwe initiatieven waarop aangehaakt kan 
worden (voorbeeld Zoncoalitie) of succesvolle activiteiten die versneld opgeschaald kunnen 
worden. Rapportage over de bestedingen zal plaatsvinden via de jaarrekening en de 
rapportage Staat van Duurzaam Amsterdam.

b. reeds een grote diversiteit van bestedingsvoorstellen in voorbereiding heeft.

Het College onderzoekt een groot aantal mogelijke bestedingen die binnen het 
bestedingskader passen. Het college is hierbij intern en extern in gesprek om de 
wenselijkheid en haalbaarheid van deze bestedingen te bespreken. Deze 
bestedingsvoorstellen zijn ‘rijp en groen’ door elkaar.

De meest ‘rijpe’ voorstellen zijn klaar om uitgevoerd te worden en zijn in deze voordracht 
opgenomen (zie 3c). Op andere vlakken is nadere uitwerking nodig. Bovendien kunnen 
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ideeën sneuvelen omdat deze toch niet geschikt of niet uitvoerbaar blijken en zullen zich in 
2017 nieuwe kansen voordoen. In de periode 2016-2018 zal het College bestedingen doen 
zodra de plannen zijn uitgewerkt en/of kansen zich voor doen.

c. een eerste besteding wordt aangegaan ter grootte van ca.€1.420.000 voor de 
periode 2016-2018 te weten:

i. Opschalen organisatie en activiteiten Amsterdamse Zoncoalitie, ter 
grootte van €470.000.

Wat
Eind 2015 is op initiatief van Alliander en de gemeente Amsterdam, in samenwerking met de 
Amsterdamse zonnesector, de Amsterdamse Zoncoalitie gestart (www.zoncoalitie.nl). In de 
Zoncoalitie slaan zonpartijen (installateurs, zonbedrijven, zon-coöperaties, ESCO-
aanbieders, energiebedrijven, etc.) de handen ineen om enerzijds grote dakeigenaren over 
te halen en hen te helpen om zon aan te (laten) leggen op hun daken. Daarnaast wil zij 
Amsterdammers de mogelijkheid bieden om zonne-energie uit eigen stad te kopen. De 
Zoncoalitie is een open coalitie waaraan alle zonpartijen met activiteiten in Amsterdam 
kunnen deelnemen. Doel: 850.000 zonnepanelen in Amsterdam; voor iedere 
Amsterdammer een paneel. 

Activiteiten
De activiteiten die hierbij horen zijn o.a.: gerichte communicatie naar dakeigenaren en 
bewoners, adviezen aan dakeigenaren, events, website, marketing capaciteit en een 
gezamenlijk uitvoeringsbureau.

Kosten
De insteek is dat de Zoncoalitie de kosten van haar activiteiten dekt doordat alle deelnemers 
een bedrag per gerealiseerd zonnepaneel afdragen aan de Zoncoalitie. Deze kosten gaan 
echter voor de baat uit, hetgeen maakt dat het nodig is dat de gemeente in de opstartfase 
(2016-2017) een deel van de (organisatie en communicatie) kosten op zich neemt die horen 
bij de startfase. Daarnaast wil de gemeente door te investeren in de zoncoalitie helpen om 
de organisatie te versterken (specialistische capaciteit uit de markt), een groter bereik te 
geven (communicatiecampagne) en een digitaal platform op te bouwen. Onderzocht wordt 
nog of de gemeente ook een extra incentive kan geven aan dakeigenaren om hun dak ter 
beschikking te stellen. De kosten die hiermee gemoeid zijn gedurende 2016-2017 betreffen: 
€470.000.

Opbrengsten
De Zoncoalitie heeft de stevige ambitie om in 2016-2017 een bijdrage te hebben geleverd 
aan de plaatsing van ca. 120.000 (30 MW) zonnepanelen in Amsterdam.

ii. Dekking vrijstelling leges zonnepanelen ter grootte van €250.000 
voor 2017-2018.

Wat
Bewoners en bedrijven die zonnepanelen willen aanleggen op monumentale panden of op 
daken van panden in beschermd stadsgezicht moeten hiervoor een vergunning aanvragen. 
Dit geldt ook voor partijen die een zonneweide willen aanleggen. De business case voor een 
zonproject bij een monument of in een beschermd stadsgezicht is vaak al minder 
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aantrekkelijk omdat in deze bijzondere situaties een extra kwaliteitsinspanning wordt 
gevraagd die hogere kosten met zich meebrengt.
Vrijstelling van legeskosten van de benodigde vergunning zorgen ervoor dat de business 
case van het zonnesysteem beter wordt: de terugverdientijd wordt met ca. 20% korter; van 
9 a 10 naar 8 jaar. 

Activiteit
Amsterdam zorgt ervoor dat initiatiefnemers in de monumentale stad en beschermd 
stadsgezicht (en initiatiefnemers van zonneweides) net zo veel kans krijgen om van de 
voordelen van zonne-energie te profiteren en stelt voor in 2017 en 2018 het aanvragen van 
een omgevingsvergunning voor zonnepanelen en zonneweides vrij te stellen van leges. Dit 
wordt doorgevoerd in de legesverordening 2017 en 2018 die in september 2016 door college 
en in november door de Gemeenteraad wordt vastgesteld.

Kosten
De grootte van het benodigde budget hangt volledig af van de aantallen en grootte van de 
vergunningaanvragen die worden gedaan. Naar schatting zal het voor 2017-2018 €250.000 
bedragen. 

Opbrengsten
Met dit bedrag kan voor ca. €4.000.000 aan zonprojecten, ca. 10.000 zonnepanelen, worden 
ontwikkeld (ca. 2,5 MW).

iii. Ondersteuning Amsterdamse zoncooperaties ter grootte van 
€400.000.

Wat?
Amsterdam kent nu 6 actieve zon-coöperaties die allemaal zijn aangesloten bij de 
Amsterdamse Zoncoalitie. Samen hebben zij een handvol concrete projecten afgerond en 
een aanzienlijk groter aantal (nog niet uitgevoerde) projecten in portfolio. Zoncooperaties 
zijn bij uitstek de organisaties die projecten realiseren van en voor Amsterdammers zonder 
eigen dak (‘daklozen’). Nu de fase van pionieren voorbij is en ook op nationaal niveau het 
stimulerende kader is verbeterd (de verbeterde Postcoderoosregeling per 1 jan 2016) zijn er 
grote kansen voor opschaling. Vanuit gesprekken met deze partijen (in het kader van 
Zoncoalitie en in het kader van Duurzaamheidsfonds) ontstaat het beeld dat de 
zoncooperaties een steun in de rug kunnen gebruiken om nog succesvoller te worden. De 
ambitie is om de transitie van een vrijwilligersorganisatie naar een semiprofessionele 
organisatie met de benodigde expertise, borging van kwaliteit en capaciteit te stimuleren.  

Activiteit
Amsterdam steunt voor 2017-2018 Amsterdamse zoncooperaties bij deze 
professionaliseringsslag. Dit is ook in het Uitvoeringsprogramma Schaalsprong Zon (Raad, 
maart 2016) opgenomen. In het uitvoeringsprogramma was echter nog niet uitgewerkt hoe 
dit zou moeten plaatsvinden. De ontwikkeling (m.n. de mogelijkheden van zoncoalities) was 
daar toen nog te nieuw voor. 

Amsterdam gaat Amsterdamse zoncooperaties financieel ondersteunen zodat ze goed in 
staat zijn om bij te dragen aan de Schaalsprong Zon: van 16 MW nu naar 160MW aan zon in 
2020 (Uitvoeringsprogramma Schaalsprong Zon, Raad 2015). Zij kunnen hun plan voor groei 
én professionalisering van hun zoncooperaties indienen en daar een nader te bepalen bedrag 
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aan steun voor krijgen. De steun is incidenteel en zal worden gekoppeld aan nader te 
bepalen prestatieafspraken over hun activiteiten. Bij honorering van de aanvraag wordt 
meegewogen het perspectief dat een zoncooperaties op termijn op eigen benen kan staan 
en dat de groei dus duurzaam voortzet.

Kosten
Amsterdam maakt in 2017-2018 €400.000 vrij om deze professionaliseringsslag te 
ondersteunen. 

Opbrengsten
Beoogd doel is dat iedere zoncooperaties die gebruik maakt van de financiële steun 
minimaal drie nieuwe aansprekende zonprojecten ontwikkelt. Uitgaande van 6-10 
zoncooperaties betreft dit 18 tot 30 nieuwe zonprojecten (ca. 3.500-6.000 zonnepanelen; ca. 
1-1,5 MW) van en voor Amsterdammers zonder geschikt eigen dak.

iv. Opschalen regeling zon- en energie-advies aan VvE’s ter grootte van 
€300.000.

Wat
Juni 2016 is de nieuwe VvE-aanpak (Raadsbesluit, 20 januari 2016) van start gegaan waarin 
VvE’s met advies en begeleiding worden geholpen om zon en/of energiemaatregelen te 
treffen. Gedurende de komende periode ontvangen leden van een VvE een brief waarin de 
hulp van de gemeente wordt aangeboden. Daarnaast wordt via de gemeentelijke kanalen 
(Amsterdamkrant, website, sociale media) het aanbod onder de aandacht gebracht. Voor 
2016 zijn 375 adviezen beschikbaar. Voor 2017 naar verwachting eenzelfde aantal. De vraag 
vanuit VvE’s bepaalt of dit voldoende is.

Activiteit
Amsterdam verdubbelt het aantal adviezen voor de periode 2016-2017 en intensiveert de 
communicatie en voorlichting hierover. Flankerend wordt onderzocht of een extra incentive 
valt te creëren voor het verhogen van de conversie van VvE’s die een advies hebben 
gevraagd naar VvE’s die daadwerkelijk tot maatregelen overgaan. Dit kan leiden tot een 
aanvullende besteding vanuit de versnellingsmiddelen (zie 3b).

Kosten
€300.000 aan extra in te kopen adviezen van gespecialiseerde marktpartijen en intensivering 
van de communicatiecampagne. Daadwerkelijke besteding van deze middelen hangt af van 
het aantal VvE’s dat een aanvraag doet voor een advies. Mocht blijken dat er meer interesse 
is, dan kan in een later bestedingsvoorstel een nieuw voorstel worden gedaan voor verdere 
ophoging. Hetzelfde geldt voor flankerende acties om de conversie te verhogen.

Opbrengsten
Met deze verdubbeling van de  inzet worden 375 extra VvE’s (ca. 4.200 woningen) 
ondersteund met advies over energiebesparing of zonnesystemen. Hierbij wordt gestreefd 
naar 35% conversie van advies naar het daadwerkelijk doorvoeren van maatregelen.

Ad4. In te stemmen met de bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel “Versnelling 
Zonnecooperaties” van het raadslid Bosman (6 september 2016) waarin het College het 
voorstel om zoncooperaties financieel te ondersteunen omarmt en constateert dat de 
uitvoering hiervan met besluitvorming over het Bestedingskader Versnellingsmiddelen 
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Hernieuwde Coalitieakkoord wordt gerealiseerd.

Het initiatiefvoorstel “Versnelling Zonnecooperaties” van Raadslid Bosman is als Bijlage 
opgenomen. In het initiatiefvoorstel wordt gesteld dat Amsterdam veel zoncoöperaties kent 
die een belangrijke rol spelen bij het koppelen van Amsterdammers die gezamenlijk zonne-
energie willen opwekken aan daken die daarvoor geschikt zijn. 
In het initiatiefvoorstel wordt voorgesteld om de proceskosten van zoncoöperaties deels te 
laten financieren door de gemeente en daarbij afspraken te maken over een 
resultaatverplichting.

Het college staat volledig achter dit voorstel en heeft de uitgangspunten daarvan verwerkt in 
beslispunt 3c.iv van het voorliggende bestedingskader. Hierin stelt het College voor om 
Amsterdamse zoncorporaties te ondersteunen met een bedrag € 400.000. Indien de raad 
instemt met het bestedingskader, beschouwt het college het initiatiefvoorstel als 
afgehandeld.

Financiële paragraaf

Grondexploitatie: Ja/Nee  Totale omvang krediet: €

Financiële dekking:

Investering: Ja/Nee Totale omvang krediet: €

Afschrijvingstermijn:

Gebruikt rentepercentage: %

Looptijd krediet:

Is de regeling kredieten van 

toepassing: Ja/Nee

Omvang aangevraagd 

krediet (excl BTW)

€

Regeling Risicovolle Projecten 

van toepassing: Ja/Nee

Zijn er risico’s en zo ja, hoe 

worden deze beheerst?

Financiële gevolgen

Jaar T T+1 T+2 T+3 T+4 Volgnummer

Kapitaallasten

Overige exploitatielasten

Baten

Saldo ten laste van de 

algemene middelen

Waarvan nog niet gedekt

Toelichting

De besteding van de Versnellingsmiddelen bedraagt in de periode tot en met 2018 maximaal 
€ 10 miljoen en wordt gedekt door middel van een onttrekking aan de reserve 
duurzaamheidsfonds. Het verwachte kasritme is als volgt: 2016: € 0,5 miljoen, 2017: € 4,5 
miljoen, 2018: € 5,0 miljoen. Voor 2016 zal in de najaarsnota een begrotingswijziging worden 
voorgesteld, de bestedingen vanaf 2017 zullen worden opgenomen in de begroting 2017.

De uitvoeringskosten zijn afhankelijk van de specifieke projectvoorstellen, en zijn om die 
reden vooraf moeilijk te ramen. Deze kosten zullen zo beperkt mogelijk worden gehouden, 
en komen ten laste van de versnellingsmiddelen.
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Door de vrijstelling van de versnellingsmiddelen ten aanzien van de eis van revolverendheid, 
komt het revolverende karakter van de resterende middelen in het duurzaamheidsfonds 
onder druk te staan. Er kan immers minder worden uitgeleend, waardoor er minder 
rentebaten worden gegenereerd om de uitvoeringskosten te dekken. De Gemeenteraad 
heeft bij de vaststelling van de bestedingskaders voor het duurzaamheidsfonds 
kennisgenomen van dit risico.

Geheimhouding

NVT

Stukken

Meegestuurd - Initiatiefvoorstel “Versnelling Zonncooperaties” (6 september 2016) van Raadslid 
Bosman

Ter inzage gelegd NVT

Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

Tjeerd Stam, 06-52581090, t.stam@amsterdam.nl / Aat de Vries, 06- 8364 8733, 
a.de.vries@amsterdam.nl

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam

A.H.P. van Gils, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester
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