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Bestuurlijke reactie 'Verduurzaming warmtevoorziening met warmtenetten' 

Geachte heer De Ridder, 

Op 7 februari 2019 heeft u aan het college het concept rapport Verduurzaming warmtevoorziening 

met warmtenetten aangeboden voor bestuurlijk wederhoor. 

De centrale onderzoeksvraag in uw onderzoek is: In hoeverre is het beleid in de periode 2005-2018 

om met behulp van warmtenetten de warmtevoorziening te verduurzamen weloverwogen tot 

stand gekomen? Uw rapport bestaat uit twee delen: het bestuurlijk rapport en het 

onderzoeksrapport. 

Deze reactie concentreert zich op het bestuurlijk rapport dat de samenvatting van uw conclusies 

weergeeft en waarin u aanbevelingen doet. De reactie begint met een algemeen deel en gaat 

vervolgens in op uw aanbevelingen. Het college geeft een overzicht van de stappen die worden 

ondernomen om uw aanbevelingen op te volgen. Tenslotte bevat de reactie een planning die 

weergeeft wanneer het college de resultaten van deze stappen wil aanbieden aan de 

gemeenteraad ter kennisgeving, bespreking of besluitvorming. 

Algemene reactie 

Het college dankt de rekenkamer voor het onderzoek, de analyse en de aanbevelingen. Het 

college herkent in hoge mate uw conclusie dat de transitie naar een duurzame warmtevoorziening 

een ingewikkeld vraagstuk is dat zich kenmerkt door onzekerheid over technologische 

ontwikkelingen en toekomstige marktordening en dat de gemeente in die transitie nu nog zeer 

beperkte bevoegdheden en beleidsvrijheid heeft. 

Het college is verheugd dat u constateert dat de gemeente lerend vermogen toont door in de 

strategie naar een stad zonder aardgas het warmtebeleid: 

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl. 
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te verruimen naar een techniekneutrale doelstelling; 

- te verbreden van nieuwbouw naar de hele gebouwde omgeving; 

- en een wijkgerichte aanpak centraal te stellen. 

In uw rapport bent u kritisch over de mate waarin het beleid is uitgewerkt. De gemeente heeft 

vanwege het onzekere speelveld en de complexiteit een lerende omgeving gecreëerd om 

tegelijkertijd de warmtetransitie te starten en het nieuwe beleid in de praktijk en met de nodige 

flexibiliteit verder te ontwikkelen, te testen alvorens het definitief vast te leggen. 

Tevens hebben de energietransitie en de overgang naar een duurzame warmtevoorziening met 

bijbehorende infrastructuren een diepe impact op de stad, zowel ruimtelijk als financieel. Het 

vraagt om een nieuw planologisch en ruimtelijk kader, onder andere om de schaars ruimte onder 

en boven de grond effectief te benutten. Dit maakt de opgave veel complexer dan we 10 jaar 

geleden konden bevroeden en daarom is grote zorgvuldigheid in [beleids-]afwegingen 

noodzakelijk. 

Amsterdam is koploper, maakt tempo en leert veel maar loopt dus ook voor op de benodigde 

wetgeving en instrumenten waarmee de rijksoverheid in de toekomst de transitie naar een 

duurzame aardgasvrije warmtevoorziening zal faciliteren. Als de rijksoverheid de regelgeving 

verder invult en ook de betaalbaarheid van de transitie faciliteert zal de gemeente nog steviger 

regie kunnen nemen. 

Reactie op uw aanbevelingen 

In dit deel reageert het college op de afzonderlijke aanbevelingen in uw bestuurlijk rapport. Onze 

reactie op uw aanbevelingen worden afgesloten met een concrete actie of product (in cursief), die 

aan het eind van deze brief terugkomen in een bestuurlijke agenda warmte met als doel de raad 

tijdig te informeren over de onderwerpen die met hen besproken en besloten worden. Die zal 

geactualiseerd worden in de halfjaarlijkse update brieven aan de gemeenteraad. 

Aanbeveling 1: Zorg voor heldere kaders. 

De gemeentelijke kaders betaalbaar, open, duurzaam zijn vastgelegd in de strategie naar een stad 

zonder aardgas. Het college zal een nadere uitwerking opstellen van deze kaders, hun samenhang, 

onderlinge weging, volgordelijkheid en ontwikkeling en deze voorleggen aan de gemeenteraad. 

Hierbij zal het college ook duidelijk maken welke publieke doelen worden nagestreefd met 

aardgasvrij Amsterdam. Uitwerking gemeentelijke kaders en doelen 

Aanbeveling 2: Creëer ruimte voor flexibiliteit 

Het college zal de haalbaarheid onderzoeken van innovatieve contractvormen om meer 

flexibiliteit te creëren. Vanzelfsprekend moeten nieuwe contractenvormen voldoen aan de 

gemeentelijke kaders en daarbij beter aansluiten op de beweeglijkheid van het speelveld in zowel 

technische als organisatorische zin. Onderzoek innovatieve contractvormen 

Aanbeveling 3: Creëer scherpte in wat wordt nagestreefd. 

Het college zal duidelijkheid geven over welke publieke doelen worden nagestreefd met 

aardgasvrij Amsterdam. Uitwerking gemeentelijke kaders en doelen 
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Aanbeveling 4: Richt de gemeentelijke organisatie in met voldoende kennis en voorkom 

verkokering. 

Bij de opvolging op de herijking van AEB in 2017 heeft het college de bestuursopdracht Warmte 

vastgesteld. De bestuursopdracht zal adviseren over de inrichting van de gemeentelijke 

organisatie en processen om te borgen dat gemeentelijke samenwerking met betrekking tot AEB 

en WPW professioneel wordt uitgevoerd. Hierdoor zal ook de interne samenwerking verbeteren 

op de overige aspecten van duurzame warmte. Bestuursopdracht warmte 

Aanbeveling 5: Breng de raad tijdig in stelling binnen een helder besluitvormingsproces. 

Gezien de grote nieuwbouwopgave en de doelstelling om hier laagtemperatuursystemen te 

ontwikkelen (motie 1404:17) zal het college een ontwikkelingsbeeld en plan- en 

besluitvormingssystematiek voor warmte in nieuwbouw opstellen. Het doel daarvan is samenhang 

te brengen in de ontwikkeling van systeemkeuzes in tal van gebiedsontwikkelingen en de raad te 

informeren over stadsbrede opgaven die voortvloeien uit de wens om laagtemperatuursystemen 

toe te passen. Ontwikkelbeeld warmte in de nieuwbouw 

Aanbeveling 6: Maak een keuze in hoe de gemeente zich wil positioneren ten opzichte van markt 

en maatschappij 

Zoals ook aangegeven in de reactie op Grip op Westpoort Warmte is een belangrijk onderdeel van 

de bestuursopdracht warmte een onderzoek naar de optimale positie van Westpoort Warmte en 

welke samenwerkingsconstructie het beste past bij de ambities van het college. De 

bestuursopdracht zal daarmee duidelijk maken hoe de gemeente zich wil positioneren ten 

opzichte van de markt. Bestuursopdracht warmte 

Aanbeveling 7: Neem meer regie in de bestaande bouw 

Zoals eerder is vermeld, heeft de gemeente een leeromgeving gecreëerd voor de overgang van 

bestaande wijken naar aardgasvrije wijken. Het college zal de gemeenteraad informeren over de 

leerdoelen, hoe de leeromgeving en het aantal wijken en initiatieven dat de gemeente 

ondersteunt is afgebakend [aantal, variatie, tijd] zodat focus en zorgvuldigheid behouden blijft en 

er werkelijk lessen geleerd worden. Ook zal het college aangeven hoe deze lessen worden vertaald 

naar en geborgd in de toekomstige aanpak en [besluitvormings-]processen waarin de gemeente 

steeds meer regie neemt. Leeromgeving bestaande wijken 

Daarnaast laat het college een transitievisie warmte opstellen. Deze visie geeft aan welke wijk, 

wanneer en met welke preferente techniek aardgasvrij wordt. De visie geeft ook aan hoe de 

beschikbare warmtebronnen, als energiestromen over de stad verdeeld worden. Bewoners, 

bedrijven en maatschappelijke  stakeholders  zullen hierbij worden betrokken. Aan de hand van de 

transitievisie warmte zal de gemeente sterker gaan sturen. Transitievisie warmte 

Aanbeveling 8: Borg voldoende bestuurskracht en politieke aandacht 

De transitie naar een duurzame warmtevoorziening is een essentieel onderdeel van de ambitie 

Amsterdam Klimaatneutraal, een van de prioriteiten van dit college en krijgt daardoor veel 

bestuurlijke en ambtelijke aandacht. 

Om in deze transitie goede en zorgvuldige afwegingen te maken is nodig dat college en 

gemeenteraad veel kennis hebben van de opgave en inzicht in de complexiteit van de 
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samenhangende vraagstukken. Het is de inzet van het college dat bestuur en raad elkaar goed 

meenemen in de vraagstukken en afwegingen. lets dat we kunnen invullen met werkbezoeken, 

technische sessies en regelmatige up-dates.  

Producten en bestuurlijke agenda Warmte 

In de voorliggende bestuurlijke rapportage en in uw rapportage Grip op Westpoort Warmte 

adviseert de rekenkamer het college om de gemeenteraad beter in positie te brengen. "De 

gemeenteraad kan zijn kaderstellende en controlerende taak alleen goed uitoefenen als hij actief 

betrokken wordt bij het vormgeven en uitvoeren van het warmtebeleid" [aanbeveling 5]. 

Het college neemt deze aanbeveling serieus en wil de gemeenteraad nadrukkelijker informeren 

over en betrekken bij de transitie naar een aardgasvrije stad. Daarom eindigt deze reactie met een 

bestuurlijke agenda warmte. Hierin staan de producten die cursief zijn benoemd in de vorige 

paragraaf. Het college wil zo rekenkamer en raad houvast geven en zorgen dat het gesprek tussen 

college en raad over deze onderwerpen op het juiste moment en met de juiste informatie gevoerd 

kan worden. 

Product Planning 

Bestuursopdracht warmte 02 2019' 

Leeromgeving bestaande wijken 02 2019 

Proces transitievisie warmte 02 2019 

Uitwerking gemeentelijke kaders en doelen 03 2019 

Ontwikkelbeeld warmte in de nieuwbouw 03 2019 

Onderzoek innovatieve contractvormen 04 2019 

Vaststellen transitievisie warmte 2020 

Samenvattend 

Dank voor uw onderzoek. De transitie naar een duurzame warmtevoorziening is complex. Zij heeft 

effect op het stedelijke samenspel van bebouwing en infrastructuren en werkt door tot achter de 

voordeur van Amsterdammers. Het vereist nieuwe kaders, ruimtelijk en financieel, en nieuwe 

samenwerkingsrelaties met professioneel en met buurtinitiatieven want draagvlak bij de 

Amsterdammers is essentieel en niet vanzelfsprekend. 

Bovendien is het speelveld onzeker. De rijksoverheid heeft de regelgeving en de betaalbaarheid 

van de transitie nog niet uitgewerkt en over het klimaatakkoord voor Nederland is nog veel 

discussie. 

Het college kiest voor een lerende omgeving; starten met de uitvoering en ontwikkelen van beleid 

parallel en in nauw verband met elkaar. Een adaptieve strategie waarop de gemeentelijke 

organisatie zich moet [her-]inrichten. 

1  De bestuursopdracht was gepland voor Qi 2019 maar is getemporiseerd onder andere om de uitkomsten van dit 

rekenkameronderzoek te kunnen verwerken. 
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Amsterdam en Amsterdammers lopen voorop in de energietransitie. De gemeente versterkt regie 

en sturing en dat zal soms schuren want zij wil ook ruimte geven aan de initiatieven van 

Amsterdammers. En het college wil dat de transitie inclusief is, iedereen doet mee. 

De inzichten die de rekenkamer heeft gebundeld, uw scherpe analyse en aanbevelingen dragen bij 

aan het succes van de transitie naar een duurzame warmtevoorziening. Dit college wil de 

energietransitie versnellen en erkent dat er ruimte voor verbetering is; het kan en moet beter en 

we willen sneller. 

Hoogachtend, 

< Het co ege van burgemeester en wethouders van Am 	IT], 	 
f 

Peter Teesink  

i 

Burgemeester 	 Gemeentesecretaris 
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