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Samenvatting
Doel rapport: voortgangscijfers duurzaamheid

Effect gemeentelijke inspanningen lastig te monitoren

Voor u ligt de tweede uitgave van de duurzaamheidsrapportage. Het eerste

De cijfers in deze rapportage laten door de jaren heen een ontwikkeling zien.

rapport is in juni 2019 gepubliceerd. Het doel van dit rapport is de voortgang

Bijvoorbeeld de hoeveelheid opgewekte zonne-energie in Amersfoort. Deze

van de verduurzaming van de stad inzichtelijk maken. Op basis hiervan kan

ontwikkelingen komt niet (alleen) door het gemeentelijk beleid maar zijn vaak

de gemeente zien welke resultaten er zijn geboekt en waar bijgestuurd moet

een samenloop van trends in de maatschappij, landelijk beleid, gemeentelijk

worden. Bij het lezen van deze samenvatting moet u zich realiseren dat veel

beleid, et cetera. Wel geven de cijfers een beeld welke kant een trend op

cijfers over het jaar 2018 gaan. Vanuit landelijke bronnen komen de meeste cijfers

gaat, of deze hard genoeg gaat om bepaalde doelen te bereiken en of het

over 2019 pas in het najaar van 2020 beschikbaar.

dus nodig is om extra actie te ondernemen. Daarnaast publiceren we in dit
rapport, waar mogelijk, cijfers over de gemeentelijke inzet op het gebied van

Toegevoegde indicatoren

duurzaamheid. Bijvoorbeeld over het aantal door de gemeente verstrekte

De duurzaamheidsrapportage wordt bij elke uitgave vernieuwd. Bijvoorbeeld

duurzaamheidsleningen voor zonnepanelen. Tezamen geven de cijfers een goed

omdat er landelijk betere indicatoren worden ontwikkeld, omdat er wensen

beeld van de ontwikkelingen in de stad en waar meer inzet nodig is.

vanuit de raad zijn of omdat ons beleid verandert of beter meetbaar wordt.
Zo hebben wij aan dit rapport cijfers toegevoegd over de vergroening van

CO2 en energie

tuinen en het aantal gesteunde initiatieven door het Toekomstfonds Duurzame

Co2-uitstoot daalt licht voor wonen en werken

Ontwikkeling. Een ander voorbeeld is het aantal m2 openbare ruimte en

Voor Nederland ligt er een enorme maatschappelijke opgave op het gebied van

dakoppervlak waarvan regenwater niet in het vuilwaterriool komt, maar in de

de energietransitie. In het Nationale Klimaatakkoord is besloten dat Nederland

bodem infiltreert of op het oppervlaktewater wegvloeit. Ook zijn wijkkaarten

in 2030 49% CO2-reductie gerealiseerd moet hebben ten opzichte van 1990.  

toegevoegd. Bijvoorbeeld met het percentage zonnepanelen. Verder hebben wij

Conform het landelijke Klimaatakkoord werkt Amersfoort, samen met inwoners

ons ingezet om belangrijke indicatoren die nu nog niet beschikbaar zijn, in de

en ondernemers, aan een gezonde CO2-neutrale, afvalloze en klimaatbestendige

volgende rapportage wel te kunnen opnemen. Zo voeren wij aanpassingen door

stad. De gemeente Amersfoort heeft de ambitie om in 2030 CO2-neutraal te

in ons systeem om in de volgende rapportage over de Milieuprestatie Gebouwen

zijn. Gezien de complexiteit van de opgave, de deels nog ontbrekende wet- en

(MPG) te kunnen rapporteren en hebben wij met het Centraal Bureau voor de

regelgeving en middelen op Rijksniveau is het niet waarschijnlijk dat de ambitie

Statistiek overlegd over de mogelijkheden voor het opnemen van een cijfer over

gehaald wordt. Onze inzet is en blijft om de CO2-reductie zo laag mogelijk

de Modal Split.

te krijgen in 2030. CO2- neutraliteit houdt in dat in ieder geval alle fossiele
brandstof wordt uitgebannen. De stad moet daarmee ook in 2030 zoveel
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mogelijk aardgasvrij zijn. De CO2-uitstoot per huishouden daalt sinds 2012

Hernieuwbare energie: flinke stijging zonne-energie, maar moet nog verder stijgen

elk jaar licht. Sinds 2016 zien we ook een licht dalende trend per werknemer

De hoeveelheid zonne-energie stijgt jaarlijks en is in 2018 zelfs sterk gestegen,

(de CO2-uitstoot van alle bedrijven in Amersfoort gerelateerd aan het aantal

maar het tempo is nog te laag om de doelen te bereiken. In de meeste wijken

werknemers). Over de CO2-uitstoot van mobiliteit zijn helaas nog geen recente

heeft 5-15% van de adressen zonnepanelen. Uit onderzoek van de gemeente

cijfers beschikbaar. In de benchmark met Almere, Breda, Haarlem, Leiden en Zwolle

Amersfoort onder haar inwoners (Stadspeiling 2019) blijkt dat sommigen wel

is Amersfoort qua CO2-uitstoot grofweg vergelijkbaar met de andere steden.

bereid zijn om zonnepanelen te nemen, maar dit toch niet doen omdat ze in
een huurhuis wonen of afhankelijk zijn van een VvE. In de benchmark met de

Energiegebruik blijft redelijk constant

steden Almere, Breda, Haarlem, Leiden en Zwolle behoort Amersfoort, samen

De hoeveelheid CO2-uitstoot is afhankelijk van de hoeveelheid gebruikte

met Almere en Zwolle tot de steden met een snel stijgende lijn wat betreft de

energie (gas en elektriciteit) en de wijze waarop deze energie wordt opgewekt

opwek van zonne-energie. De opgewekte energie door biomassa is in Amersfoort

(hernieuwbaar of niet). De totale hoeveelheid verbruikte energie voor wonen

gelijk gebleven en dat van (hernieuwbaar) gas is afgenomen. Windenergie bezit

en werken blijft redelijk constant, terwijl deze zou moeten dalen om de doelen

Amersfoort vooralsnog niet, maar er zijn wel (burger)initiatieven met plannen

te behalen. Wel zijn er positieve ontwikkelingen, zoals een toename van

hiervoor. Het aantal Warmte-koude opslag systemen is in 2019 toegenomen van

energiecoöperaties in de stad en het besluit van de gemeente om in te zetten

279 naar 345 systemen.

op energieneutrale of zelfs energieleverende nieuwbouw. Ook zijn in 2019 102
woningen van het gas afgesloten (in 2018 waren dit er 6), met behoud van de

Luchtkwaliteit en duurzame mobiliteit

elektriciteitsaansluiting. Als de elektriciteit voor deze woningen vervolgens via

Hoeveelheid stikstof en (ultra)fijnstof moet dalen om onder WHO-advieswaarden

hernieuwbare bronnen wordt opgewekt zijn ze vrij van fossiele energiebronnen.

te komen

Een andere positieve ontwikkeling is dat het aantal adviesgesprekken van

Amersfoort wil in 2030 voldoen aan de advieswaarden voor schone lucht van de

033Energie is toegenomen van 515 gesprekken in 2018 naar 534 in 2019 en dat

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De luchtkwaliteit in Amersfoort voldoet

er in 2019 veel meer duurzaamheidsleningen in Amersfoort zijn verstrekt (12 in

nu aan de wettelijke EU normen, maar nog niet aan WHO-advieswaarden. Om

2019; 4 in 2018). Tot slot is het een gunstige ontwikkeling dat in de zomer van

dit te bereiken moet de hoeveelheid uitgestoten stikstof, fijnstof en ultrafijnstof

2019 de definitieve warmtevisie is vastgesteld. Op basis van deze warmtevisie

dalen. Ten opzichte van 2017 zijn de concentraties stikstof en ultrafijnstof in heel

stellen we de komende jaren voor alle wijken in Amersfoort een warmteplan op,

Amersfoort gelijk gebleven. De fijnstofconcentraties zijn juist op veel plekken in

dat aangeeft hoe de wijk stap voor stap van het aardgas zal overgaan op een

Amersfoort in 2018 hoger dan in 2017. Deze plekken scoorden eerst onder de WHO-

duurzame warmtevoorziening.

advieswaarde en zitten hier nu boven. Deze stijging is in lijn met de landelijke
trend van stijgende fijnstofconcentraties (na een daling van 2015-2017). Mogelijke
verklaringen voor deze stijging zijn de uitzonderlijke weersomstandigheden in
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2018, zoals de droogte, gemiddeld meer oostenwind en lagere windsnelheden.

dat zij niet willen of kunnen overstappen naar elektrisch.

Ook de economische groei in Amersfoort speelt hierbij vermoedelijk een rol: het
aantal arbeidsplaatsen is in 2018 met 5% gestegen vergeleken met de periode

Circulaire economie

2015-2017. Positieve ontwikkelingen voor de luchtkwaliteit in Amersfoort zijn de

Circulaire economie ingewikkeld om te meten

in 2019 genomen besluiten door de raad over een autoluwe binnenstad en de

Amersfoort heeft de ambitie om een circulaire stad te zijn. In Amersfoort

uitvoering van het Fietsplan (stimuleren groei fietsgebruik).

ligt hierbij de focus op de bouw- en demontagesector. Daarnaast zijn er
gemeentelijke ambities op het vlak van huishoudelijk afval: de gemeente heeft

Geen recente cijfers over CO2-uitstoot verkeer

de ambitie om in 2030 afvalvrij te zijn, met als tussenstap 70% afvalscheiding

Over de CO2-uitstoot van mobiliteit zijn helaas nog geen recente cijfers

in 2020. Circulaire economie is een begrip dat nog erg in ontwikkeling is. Dit

beschikbaar. De cijfers uit de vorige duurzaamheidsrapportage, over het jaar 2017,

maakt het monitoren van de voortgang op dit beleidsterrein ingewikkeld. Wij

worden daarom in dit rapport herhaald. Hieruit bleek dat de CO2-uitstoot van

rapporteren daar waar mogelijk cijfers. Echter, sommige resultaten zijn niet

verkeer de afgelopen jaren redelijk constant is gebleven, ondanks een toename

in cijfers uit te drukken. Voorbeelden hiervan zijn een netwerkbijeenkomst

van het aantal inwoners. Voor het behalen van de doelen zou de uitstoot echter

waaruit de start van een Amersfoortse circulaire betonketen voortkwam

moeten dalen. Gezien de klimaatdoelstelling van Amersfoort moeten bewoners

en een toegekende financiering vanuit het Rijk voor het opzetten van een

en bezoekers in Amersfoort in de toekomst vaker kiezen voor bijvoorbeeld

Retourboulevard (waarbij consumptiegoederen gered worden van de afvalberg).

de fiets of het openbaar vervoer dan de auto. Dit is een maatregel die veel
Amersfoorters al (deels) nemen of willen nemen, zo blijkt uit de Stadspeiling

Indicator Milieuprestatie gebouwen in 2021 beschikbaar

2019. In de volgende duurzaamheidsrapportage kunnen we cijfers over de

De materiaalstromen in de bouw worden gezien als de meest kansrijke sector

verdeling van auto, fiets en OV in Amersfoort opnemen.

voor het starten van een circulaire economie. Om te kunnen rapporteren hoe
het gesteld is met het milieubewustzijn van de bouw in de stad, willen we vanaf

Aantal laadpunten fors toegenomen

volgend jaar rapporteren over de gemiddelde score die bouwaanvragers halen

Het aantal (semi-)publieke laadpunten voor elektrische auto’s is in 2019 fors

op hun milieuprestatie-gebouw index (MPG). Deze MPG index is een verplicht

toegenomen: van 467 laadpunten in 2018 naar 675 in 2019. Gezien het aantal

onderdeel van iedere bouwaanvraag, waarin ook de hoeveelheid gebruikte

aanvragen voor laadpalen dat eind 2019 nog bij de gemeente is ingediend,

materialen een belangrijk onderdeel is.

verwachten we ook in 2020 een forse toename van in het aantal laadpunten. In
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de Stadspeiling 2019 gaf 12% aan nog van plan te zijn over te stappen naar een

Ingezameld restafval ook in 2018 gedaald; drie circulaire projecten gestart met

elektrische auto. Er zit naar verwachting wel een plafond aan deze ontwikkeling:

cofinanciering uit Toekomstfonds

een vrij grote groep inwoners, ruim een derde, geeft in dezelfde Stadspeiling aan

Sinds 2015 daalt het restafval per inwoner jaarlijks met zo’n 3 kg en deze daling
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is ook in 2018 zichtbaar. In de benchmark met Almere, Breda, Haarlem, Leiden en

Verharding openbare ruimte vrijwel niet veranderd; 51% tuinen versteend

Zwolle loopt Amersfoort goed in de pas. Verder startten in 2019 drie circulaire

Momenteel bestaat 56,2 % van de openbare ruimte uit onverhard oppervlak.

projecten met cofinanciering vanuit het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling.   

Vergeleken met 2018 zien we vrijwel geen verschil. In Amersfoort was in 2018
51% van de tuinen van inwoners versteend (cijfers over 2019 zijn nog niet

Klimaatadaptatie en groen

beschikbaar). Het gemiddelde van de steden in de Benchmark (Almere, Breda,

Klimaatadaptatie lastig te monitoren op korte termijn, wel meer

Haarlem, Leiden, Zwolle) was in 2018 52%.  

indicatoren opgenomen
Amersfoort wil klimaatbestendig zijn door mee te groeien met de

24.400 m2 dakoppervlak afgekoppeld van het riool; 100 gesprekken

klimaatverandering. Monitoren van het thema klimaatadaptatie is complex,

met regenwatercoach

omdat effecten vaak pas zichtbaar zijn wanneer er klimaatextremen optreden, of

Door daken en openbare ruimte af te koppelen loopt het regenwater niet het

wanneer het geplaatste groen tot wasdom komt. Dat maakt een jaarlijkse monitor

riool in, maar infiltreert het in de bodem of stroomt af op het oppervlaktewater.

lastig. Toch blijven we zoeken naar geschikte indicatoren. Zo komt er vanuit

Dit gaat overlast van regenwater door overstroomde riolen tegen en

landelijke bronnen meer beschikbaar. We hebben (wijk)cijfers kunnen toevoegen

zorgt voor minder belasting van de rioolwaterzuiveringen. In 2019 is een

over de mate van verharding en de afkoppeling van het regenwaterriool. Ook is er

dakoppervlak van in totaal 24.400 m2 afgekoppeld van het riool. Volgend jaar

door het Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat een landelijk

kan dit weer gemeten worden. Verder heeft een door de gemeente ingezette

onderzoek gestart naar de lokale behoeften om klimaatbestendigheid te meten,

regenwatercoach 100 adviesgesprekken met inwoners gevoerd. Uit de evaluatie

waar in de toekomst wellicht cijfers uit voort kunnen komen.

is gebleken dat bijna 80% van de adviesgesprekken is opgevolgd, vooral in de
vorm van een wadi (opvang van regenwater dat daarna geleidelijk in de grond

Stresstest is eind 2021 voor alle wijken uitgevoerd

zakt), groen dak of regenton.

Op regionaal niveau zijn stresstesten uitgevoerd. Hierin zijn de lokale
klimaateffecten voor wateroverlast, hitte en droogte in beeld gebracht voor

Biodiversiteit lastig meetbaar, maar snelle achteruitgang lijkt gestopt

de huidige situatie en het verwachte klimaatscenario voor 2050. In 2018 is een

Er zijn geen cijfers over biodiversiteit op gemeentelijk niveau beschikbaar. Het

lokale detaillering van een stresstest uitgevoerd voor één wijk: De Kruiskamp.

gemeentelijke Centrum voor Natuureducatie en Milieu (CNME) in Amersfoort

Eind 2021 is deze detaillering er voor de wateroverlast en verdroging in alle

geeft in haar publicatie ‘De Stand van de Natuur’ (2019) een voorzichtige

Amersfoortse wijken. In 2020 en 2021 werken we ook aan het maken van een

samenvatting van hoe het ervoor staat met de biodiversiteit in Amersfoort.

adaptatiestrategie, waarin we van het kennen van kwetsbaarheden naar het

Van veel soorten in en om Amersfoort lijkt het verspreidingsgebied licht toe

kennen van risico’s gaan.

te nemen of gelijk te blijven. Maar: er zijn ook soorten verdwenen en soorten
waarmee het slecht gaat en waarvoor niet eenvoudig maatregelen zijn te treffen.
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Eigen huis op orde

managementsysteem waarmee we inzicht krijgen in de CO2-uitstoot van onze

CO2-uitstoot gemeentelijke organisatie 2019 vrijwel gelijk aan 2018, bijna helft

eigen bedrijfsvoering. Daarnaast wordt in het eerste kwartaal van 2020 de

wagenpark elektrisch

routekaart verduurzaming vastgoed opgeleverd: op een programmatische wijze

We vinden dat we als gemeente zelf het goede voorbeeld moeten geven. Daarom

verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed over de periode 2020 tot en

meten we waar mogelijk ook de resultaten van onze eigen bedrijfsvoering.

met 2030. Verder is in 2019 het nieuwe inkoopbeleid vastgesteld, met daarin

Ten opzichte van 2018 is het elektriciteitsgebruik en gasgebruik nagenoeg

duurzaamheid als onderdeel. Bij de aanbesteding van projecten kunnen wij

gelijk gebleven. De daling tussen 2017 en 2018 heeft in 2019 niet doorgezet. We

door dit nieuwe beleid beter bepalen welke duurzaamheidsambities wij hierbij

compenseren ons CO2-verbruik wel sinds 2015 voor dienstreizen, het wagenpark,

hebben. In dit inkoopbeleid staat ook dat wij zoveel mogelijk CO2-neutraal

papier- en waterverbruik (door te investeren in onder andere ‘cookstoves’-

aanbesteden en wij de CO2-prestatieladder aanhouden voor het gunnen van

projecten in Afrika). Bijna de helft van het wagenpark is in één jaar tijd 100%

projecten in de buitenruimte.

elektrisch geworden: 6 van de 13 voertuigen in 2019 tegenover geen enkel
voertuig in 2018.  

Percentage gescheiden ingezameld afval Stadhuis weer flink gestegen
Het percentage afval dat in het Stadhuis gescheiden is ingezameld, is ook tussen

CO2-prestatieladder, routekaart verduurzaming vastgoed en nieuw inkoopbeleid

2018 en 2019 weer flink gestegen, van 75% naar 86%. De hoeveelheid restafval is

Als gemeente zijn wij eind 2019 gestart met de CO2-prestatieladder, een

afgenomen van 26 naar 25 ton.

Slotconclusie: doelen nog niet in zicht, wel positieve ontwikkelingen in beleid en in de stad
Er is op alle terreinen nog veel nodig om de doelen op het gebied van duurzaamheid te bereiken. De ontwikkelingen in de stad gaan over het algemeen nog niet hard
genoeg om over een positief beeld te spreken. Zo daalt de CO2-uitstoot nog nauwelijks, is de luchtkwaliteit nog niet verbeterd en is de verharding van de openbare
ruimte niet afgenomen. Natuurlijk betekent het gelijkblijven van deze indicatoren met een groeiende bevolking een zekere winst, maar de doelen komen nog
onvoldoende dichterbij. Bovendien zijn er op sommige terreinen weinig indicatoren voorhanden, waardoor we geen zicht hebben op de ontwikkelingen in de stad.
Maar er zijn ook positieve ontwikkelingen in de stad, zoals een flinke toename van de opwek van zonne-energie, het besluit van de gemeente om in te zetten op
energieneutrale of zelfs energieleverende nieuwbouw, de forse toename van laadpunten voor elektrische auto’s, het grote bereik met de sociale media campagne en de
succesvolle inzet van een regenwatercoach. Gemeentelijke plannen worden steeds concreter en samenwerkingen met de regio krijgen vorm. Als deze ontwikkelingen
en plannen doorzetten, dan zijn er ook positieve ontwikkelingen in de cijfers te verwachten. Belangrijk is om bij de uitvoering van deze plannen in het achterhoofd te
houden dat Amersfoorters sterk verschillen in hun opvattingen over duurzaamheid en hun bereidheid en mogelijkheden om duurzaamheidsmaatregelen te nemen.
Sociaaleconomische status (inkomen, opleiding), het soort woning en de wijk waarin men woont spelen hierbij een rol.
7
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Inleiding

aantal door de gemeente verstrekte duurzaamheidsleningen voor zonnepanelen.
Hoewel het effect van het beleid dus lastig meetbaar is, geeft dit rapport op deze

1.1		 Kader & achtergrond

manier toch een goed beeld van de huidige stand van zaken in Amersfoort en (op

Amersfoort werkt aan een duurzame stad op basis van vier pijlers:

sommige punten) waar we staan in onze doelen richting de toekomst.

• CO2-neutrale stad
• stad met duurzame mobiliteit en een goede luchtkwaliteit
• afvalloze en circulaire stad

Figuur 1

Voorbeeld van het effect gemeentelijk beleid op de effecten in de
stad, weergegeven voor CO2

• klimaatadaptatie & groene stad
Effecten in de stad

Om goed te kunnen sturen, ook vanuit de raad, is er behoefte aan een
duurzaamheidsrapportage die de geboekte voortgang in beeld brengt.

CO2-emissie

Doel rapport: overzicht stand van zaken op het gebied van duurzaamheid

Energiegebruik (TJ)

Voor u ligt de tweede uitgave van de duurzaamheidsrapportage. Het eerste
rapport is in juni 2019 gepubliceerd. Het doel van dit rapport is voortgangscijfers

Inzet en effect
gemeentelijk beleid

leveren over duurzaamheid. Dit geeft inzicht in welke resultaten er zijn geboekt
en waar bijgestuurd moet worden.

Autonome
ontwikkelingen

EU-beleid

NL-beleid

Amersfoort-beleid

Effect gemeentelijke inspanningen lastig te monitoren
Op het gebied van duurzaamheid neemt de gemeente vaak een stimulerende

Rapportage in ontwikkeling

en faciliterende rol in. Deze rol is lastig met indicatoren te meten. De cijfers in

De duurzaamheidsrapportage wordt bij elke uitgave vernieuwd. Bijvoorbeeld

deze rapportage laten door de jaren heen een ontwikkeling zien. Bijvoorbeeld

omdat er landelijk betere indicatoren worden ontwikkeld, omdat er wensen

de hoeveelheid opgewekte zonne-energie in Amersfoort. Deze ontwikkelingen

vanuit de raad zijn of omdat ons beleid verandert of beter meetbaar wordt.

komt niet (alleen) door het gemeentelijk beleid maar zijn vaak een samenloop
van trends in de maatschappij, landelijk beleid, gemeentelijk beleid, et cetera
(zie figuur 1). Wel geven de cijfers een beeld welke kant een trend op gaat, of
bepaalde gestelde doelen in bereik liggen en of het dus nodig is om extra actie
te ondernemen. Daarnaast publiceren we in dit rapport, waar mogelijk, cijfers
over de gemeentelijke inzet op het gebied van duurzaamheid. Bijvoorbeeld het
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1.2		 Invulling rapportage 2020
Nieuwe indicatoren
Vanuit wensen van raadsleden en Duurzaamheidsambassadeurs
Na publicatie van de eerste duurzaamheidsrapportage, in juni 2019, hebben
raadsleden tijdens de Ronde en Duurzaamheidsambassadeurs tijdens De Ronde
feedback gegeven op het rapport en de daarin opgenomen indicatoren. Na een
inventarisatie van de mogelijkheden en onmogelijkheden van de gewenste
indicatoren, is in samenspraak met de verschillende wethouders bepaald met
welke nieuwe indicatoren we aan de slag gaan. Een deel van deze nieuwe
indicatoren konden we direct in het huidige rapport opnemen. Zo hebben we
bijvoorbeeld cijfers toegevoegd over de verharding van tuinen (ook op wijkniveau)
en het aantal gesteunde initiatieven door het Toekomstfonds Duurzame
Ontwikkeling. Voor de indicatoren die we wel kunnen toevoegen, maar waar op dit
moment nog geen cijfer voor beschikbaar is, vermelden we in dit rapport wanneer
we een eerste cijfer kunnen opnemen. We hebben ons bijvoorbeeld ingezet om de
Milieuprestatie Gebouwen (MPG) en Modal Split meetbaar te maken, zodat we
deze indicatoren in het volgende rapport op kunnen nemen.
Vanuit nieuwe gemeentelijke en landelijke bronnen
Naast de suggesties van de raadsleden en Duurzaamheidsambassadeurs
is ook intern nagegaan of we nog nieuwe beschikbare indicatoren hebben,
bijvoorbeeld van bestaande projecten die nu meetbaar zijn geworden of van
nieuwe projecten. Een voorbeeld hiervan is het aantal m2 openbare ruimte dat
afgekoppeld is van het regenwaterriool. Ook hebben we gekeken naar nieuwe
indicatoren die via externe landelijke bronnen beschikbaar zijn gekomen.
Zo zijn er wijkkaarten toegevoegd met het percentage zonnepanelen en de
oppervlaktetemperatuur.

10

Terug naar de inhoudsopgave

Duurzaamheidsrapportage gemeente Amersfoort

Stadspeiling 2019

Sommige gegevens (nog) niet beschikbaar

In de Stadspeiling van 2019 is aan 10.000 inwoners een vragenlijst gestuurd met

Sommige cijfers die wij van Rijkswaterstaat ontvangen waren nog niet

o.a. vragen over duurzaamheid. We vroegen welke duurzaamheidsmaatregelen

geactualiseerd toen dit rapport geschreven werd. Het gaat hierbij om cijfers voor

zij al nemen of van plan zijn te nemen en wat voor hen redenen zijn om

het energiegebruik van woningen , energielabels van woningen, energiegebruik

hun woning niet (verder) te verduurzamen. De cijfers uit deze Stadspeiling

en CO2-uitstoot van verkeer en het aantal duurzaamheidsleningen. Voor de

zijn geen nieuwe indicatoren voor de duurzaamheidsrapportage, omdat de

drie missende indicatoren voor het energiegebruik van woningen zijn de

Stadspeiling geen jaarlijks onderzoek is (wel kunnen we deze vragen elke

cijfers van 2017 voor het jaar 2018 aangehouden. Dit hebben we gedaan om,

vier jaar opnieuw stellen). Wel zijn de uitkomsten op sommige punten een

samen met de andere vijf indicatoren voor het energiegebruik van woningen,

aanvulling op de cijfers in deze duurzaamheidsrapportage. Zo valt het op dat

tot een zo vergelijkbaar mogelijk totaal te komen. Voor de energielabels van

de ene duurzaamheidsmaatregel veel populairder is dan de ander. Bovendien

woningen is een nieuwe bron gebruikt (waarstaatjegemeente.nl in plaats van

komen verschillen tussen groepen aan het licht in de mate waarin men

Rijkswaterstaat).

duurzaamheidsmaatregelen kan of wil nemen. Zo zien we verschillen tussen
inwoners met een huur- of koopwoning, in sociaaleconomische status

Rapportage geeft geen volledig beeld van alle gemeentelijke

(bijv. opleidingsniveau en inkomen van inwoners) en in de wijk waarin men

duurzaamheidsinspanningen

woont. Daar waar dit van toepassing is, zijn de antwoorden van inwoners in

Niet alle inspanningen van de gemeente Amersfoort op het gebied van

dit rapport verwerkt.  

duurzaamheid komen in dit rapport aan bod. Sommige inspanningen
overkoepelen het gehele werkveld van duurzaamheid. Een voorbeeld hiervan is

Indeling op basis van de pijlers

de Content Marketing Strategie en de lancering van het platform

Deze rapportage is verdeeld in een vijftal hoofdstukken. De hoofdstukken volgen

www.amersfoortduurzaam.nl (zie kader).

de vier pijlers van het duurzaamheidsbeleid van Amersfoort, met als toevoeging
het hoofdstuk ‘Eigen huis op orde’. Hierin beschrijven we de voortgang van de
gemeentelijke organisatie op de vier pijlers. Per hoofdstuk beschrijven we eerst
kort de doelstelling van de gemeente en geven we een korte terugblik naar 2019
en een vooruitblik voor 2020. Daarna tonen en beschrijven we per deelonderwerp
de indicatoren.
1

Het gaat hierbij om de indicatoren: stadswarmte, aantal woningen met
stadsverwarming, aantal woningen met een gasaansluiting.
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Content Marketing Strategie & lancering
amersfoortduurzaam.nl
Gemeente Amersfoort is in 2019 gestart met een nieuwe online aanpak gericht
op duurzaamheid. Door verhalen uit de Stad te delen via sociale media en de
website willen we inwoners informeren, inspireren en verleiden tot een volgende
duurzame stap. Dit doen we door het volgen van twee gezinnen die vlogs maken
van hun duurzaam denken en doen. Daarnaast zijn er filmpjes gemaakt waarbij
een adviseur bij iemand thuis uitlegt wat je kan doen om energie te besparen,
auto’s te delen en je tuin of dak te vergoenen. Ook is er een nieuw platform gestart
met inspirerende en concrete tips om direct aan de slag te gaan. We richten ons
primair op de early adopters: inwoners tussen de 18 en 75 jaar (90.000 mensen)
die reeds eerder interesse hebben getoond in een aan duurzaamheid gerelateerd
onderwerp. Volgens Facebook zijn dit ca. 56.000 Amersfoorters.
We zijn gestart met een gesprek in de stad op de markt, tijdens de week van
de Duurzaamheid033. Op 31 december 2019 (halverwege de online campagne)
hebben we de volgende resultaten bereikt:
• In totaal hebben we met alle filmpjes ruim 700.000 ‘impressies’ bereikt, dat
wil zeggen dat elke Amersfoorter gemiddeld 7 berichten voorbij heeft zien
komen op zijn of haar tijdlijn.
• De gestelde doelgroep van 56.000 Amersfoorters is bereikt met gemiddeld 7
contactmomenten.
• In totaal hebben we 95.000 unieke personen bereikt, dus 95.000 mensen
hebben een van de items meer dan de helft van de tijd bekeken.
• Adviseur voor je Deur is het grootste succes: 38% van de bereikte
Amersfoorters heeft aflevering 1 over de wadi bekeken (een methode waarbij
het regenwater niet het riool in gaat maar tijdelijk wordt vastgehouden in
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een lager gelegen gedeelte van de tuin).
• Kijkers keken gemiddeld 55% van de lengte
van de video’s af, ze hebben hierdoor een
groot deel van onze boodschap meegekregen.
• Het aantal mensen dat doorklikt naar Amersfoortduurzaam.nl was
niet als doel meegenomen, maar is volgens het marketing bureau
uitzonderlijk hoog: 5% klikt door naar het platform, terwijl normaal
gesproken 0,2 % reëel is.
• De kosten liggen onder de doelstelling, waardoor we meer (video)
weergaven kunnen bereiken voor hetzelfde budget.
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CO2 en Energie

2.1		 Doelen

CO2-uitstoot, energiegebruik, opwek van hernieuwbare energie en de ambitie
om aardgasvrij te worden. Na de paragraaf over de inzet van gemeentelijk beleid,
volgen de cijfers over deze onderwerpen.

Voor Nederland ligt er een enorme maatschappelijke opgave op het gebied van
de energietransitie. In het Nationale Klimaatakkoord is besloten dat Nederland

2.2

Inzet gemeentelijk beleid

in 2030 49% CO2-reductie gerealiseerd moet hebben ten opzichte van 1990.  
Conform het landelijke Klimaatakkoord werkt Amersfoort, samen met inwoners

Samenvatting 2019

en ondernemers, aan een gezonde CO2-neutrale, afvalloze en klimaatbestendige

Afgelopen jaar zijn veel concrete maatregelen en activiteiten uitgevoerd in de

stad. De gemeente Amersfoort heeft de ambitie om in 2030 CO2-neutraal te

energietransitie, de weg van besparen en opwekken van duurzame energie.

zijn. Gezien de complexiteit van de opgave, de deels nog ontbrekende wet- en
regelgeving en middelen op Rijksniveau is het niet waarschijnlijk dat de ambitie

Aardgasvrij

gehaald wordt. Onze inzet is en blijft om de CO2-reductie zo laag mogelijk te

Het aardgasvrij maken van de stad is een grote opgave in de energietransitie.

krijgen in 2030. CO2-neutraliteit houdt in dat in ieder geval alle fossiele brandstof

In 2019 lag de focus op het vaststellen van de warmtevisie en het uitwerken

wordt uitgebannen. De stad is daarmee in 2030 ook zoveel mogelijk aardgasvrij.

van alternatieven voor aardgas in Schothorst-Zuid. Met de corporaties is een
SamenDuurzaamDeal getekend om de uitvoering van Schothorst-Zuid op te

In een Energiemix hebben we een beeld geschetst hoe de energievoorziening er

pakken. Daarnaast zijn er klimaatplannen voor 10 modelwoningen in Schothorst-

in 2030 uit zou kunnen zien.

Zuid opgeleverd die andere woningeigenaren kunnen inspireren om hun

Er wordt uitgegaan van:

woning te verduurzamen. Ook was er een marktverkenning voor de aanleg van

-

een algehele energiebesparing van 35% t.o.v. 2016;

warmtenetten en wordt het aardgasvrij maken van de wijk Schothorst-Zuid

-

een groei van hernieuwbare energie:

(bijna 2200 woningen) voorbereid.

• 516.000 zonnepanelen of thermische zonsystemen op gebouwen                  
in de stad;

Hernieuwbare energie

• 50 ha aan zonnevelden;

In 2019 is het opwekken van zonne-energie op daken gestimuleerd door

• 10 windmolens;

het lanceren van een dakenbank waar vraag en aanbod van daken voor

• een groei van het aantal aansluitingen op warmtenetten naar ca.     

zonnepanelen bij elkaar komen. De gemeente heeft hiervoor ook daken ter

46.000 woning(equivalent)en.

beschikking gesteld waar bewonerscollectieven gebruik van gaan maken.
Voor een drietal grote bedrijfsdaken is een aanvraag voor een SDE+-subsidie

De ambitie CO2-neutrale stad vertaalt zich naar doelstellingen op het gebied van
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elektriciteit op grotere schaal is de vergunning verleend voor het eerste

Gebouwen’ is. Met zorginstelling de Koperhorst en het Meander Medisch

zonneveld in Amersfoort aan de Maatweg. Ook is de gemeente in gesprek met

Centrum zijn verduurzamingsovereenkomsten (bedrijfsvoering en vastgoed)

andere initiatiefnemers voor zonnevelden en windmolens. Voor het initiatief

gesloten in het kader van de landelijke Green Deal Zorg. Voor de verduurzaming

voor een zonneveld bij de Hoevelaakse Beek vond bijvoorbeeld een bijeenkomst

van het eigen gemeentelijk vastgoed wordt een routekaart opgesteld die in het

voor omwonenden plaats in oktober en er waren verkenningen voor de locatie

eerste kwartaal van 2020 wordt opgeleverd.

van windmolen(s) op de Isselt. Verder is het traject gestart om te komen tot
een concept-bod voor de Regionale Energiestrategie aan het Rijk. Ook worden

Vooruitblik 2020

er haalbaarheidsonderzoeken gedaan naar asfaltcollectoren in de Westelijke

In 2020 zetten we in op het aanvragen van rijkssubsidie (proeftuin aardgasvrije

Ontsluiting en zonnepanelen op geluidswallen.

wijken) en verdere planvorming en uitvoering van Schothorst-Zuid aardgasvrij.
We starten in vier andere wijken het proces op weg naar aardgasvrij. We

Ondersteunen en inspireren inwoners

stimuleren ook in 2020 organisaties en bedrijven om zonnepanelen aan te

In Amersfoort hebben we veel actieve bewonersgroepen ondersteund bij

schaffen met behulp van een landelijke subsidie en ondersteunen initiatieven

het organiseren van duurzame initiatieven en informatievoorziening. Ook

voor de realisatie van zonnevelden en windmolens. Per 1 januari 2020 is

vond er kennisuitwisseling plaats tussen de groepen via bijeenkomsten. Via

het Duurzaambouwloket van start gegaan als het nieuwe gemeentelijke

de klimaattour in juni 2019 zijn stakeholders en bewoners geïnspireerd over

energieloket om bewoners te informeren en te ondersteunen bij vragen over het

duurzaamheid. Zo vond er een netwerkbijeenkomst plaats, een debat op het

verduurzamen van hun woning. Daarnaast worden bewoners gestimuleerd om

Corderius College, een sessie over toekomstbestendig bouwen op de Lichtenberg

maatregelen te nemen door de inzet van de regeling ‘reductie energieverbruik

en was er de duurzame huizenroute ‘Energie kijken in de wijken’. Particuliere

subsidie voor energyparty’, een energiebox en vouchers. Dit jaar willen we

bewoners zijn in 2019 ondersteund bij hun verduurzamingsvragen door

starten met een pilot voor gebouwgebonden financiering om inwoners

033Energie: bewoners konden een gratis adviesgesprek krijgen. Daarnaast heeft

financieel op weg te helpen. We scherpen onze eisen aan voor energie-neutrale

de aanbesteding plaats gevonden voor het gemeentelijke Energieloket voor de

nieuwbouw en starten een pilot van lokale energie uitwisseling. Tot slot wordt

komende jaren. Op de valreep van 2019 is het gelukt om een subsidie van twee

2020 ook het jaar waarin voor de Regionale Energie Strategie (RES) een concept

miljoen te ontvangen waarmee we in 2020 inwoners kunnen helpen met hele

bod wordt opgesteld. In het klimaatakkoord is afgesproken dat 30 energieregio’s

concrete en praktische energiemaatregelen.

in Nederland onderzoeken waar en hoe het beste duurzame elektriciteit op
land (wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen
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te gebruiken zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. Waar

Ontwikkelaars worden gestimuleerd om duurzame nieuwbouwprojecten te

is ruimte en hoeveel? Zijn de plekken maatschappelijk gezien acceptabel en

realiseren, waarbij de norm energieneutraal met een lage ‘Milieuprestatie

financieel haalbaar? In een RES beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes.
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Duurzame facelift voor De Koperhorst
Verpleeghuizen zijn grote energieverbruikers. Daarom is de
landelijke Green Deal ‘Nederland op weg naar Duurzame Zorg’
opgesteld. Bedoeling is dat alle grotere zorginstellingen zich bij

van De Koperhorst, is het resultaat goed te merken, “vooral het comfort

deze aanpak aansluiten en aan de slag gaan met verduurzaming.

in de appartementen van de bewoners is te merken (geen tocht, de

Zorginstelling De Koperhorst is er hier één van.

temperatuur is goed) en omdat de nieuwe puien beter geïsoleerd zijn,
merken we een daling in ons energieverbruik.”

GOED VO OR B EEL D

Onder toeziend oog van zorgminister Bruno Bruins,
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ondertekenden directeur Irene Vriens van De Koperhorst en

Bijzondere verbouwing

Wethouder Astrid Janssen van de gemeente Amersfoort een

Omdat de bewoners tijdens de verbouwing in huis bleven, was het nogal

samenwerkingsovereenkomst. De overeenkomst komt voort uit

een bijzonder project. De bewoners van De Koperhorst zijn gevoelig

de landelijke Green Deal, een initiatief van het Milieu Platform

voor veranderingen, dus werd er van iedere gevel van binnenuit een foto

Zorgsector (MPZ). De Koperhorst beloofde stappen te zetten in de

gemaakt. Na de renovatie kon daardoor alles exact weer zo terug worden

verduurzaming van haar bedrijfsvoering en vastgoed. De gemeente

gezet. De werkzaamheden werden ook zo georganiseerd dat de bewoners

Amersfoort verzekerde de zorgorganisatie te ondersteunen, onder

vrijwel niets merkten van de renovatie. Er werd voornamelijk aan de

andere door inzet van adviseurs en het opzetten van een netwerk

buitenkant gewerkt, vanaf de steigers. Hierdoor hoefden de materialen en

waarin kennis en ervaringen worden uitgewisseld.

gereedschappen niet via de woningen naar de gevel worden gebracht. “De
verbouwing ging heel goed. In de eerste week liepen we qua tijd iets uit

Merkbaar duurzaam

qua planning, maar toen het ritme van de verbouwing erin kwam - twee

De serviceflat en het hoofdgebouw van verzorgingshuis de

appartementen per dag - liep het als een trein,” aldus Robert Sakker.

Koperhorst waren hard toe aan een nieuwe gevel; een mooie kans
om de 120 woningen te voorzien van duurzame nieuwe kozijnen.

Green Deal

Samen met Hermeta Gevelbouw uit Asperen werd een plan

Zorginstellingen, overheden en instituten kunnen met hun eigen inbreng

van aanpak opgesteld om de renovatie zo goed en zo duurzaam

aanhaken bij de Green Deal. Hiermee laten zij zien dat zij structureel

mogelijk uit te voeren. Volgens Robert Sakker, facilitair manager

werken aan duurzame zorg.
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2.3

CO2-uitstoot

Doel gemeente Amersfoort

Figuur 2

De gemeente Amersfoort heeft de ambitie om in 2030 CO2-neutraal te zijn.

700

Gezien de complexiteit van de opgave, de deels nog ontbrekende wet- en

600

gehaald wordt. Onze inzet is en blijft om de CO2-reductie zo laag mogelijk te

500

het verbranden van fossiele brandstoffen in de gemeente Amersfoort. Ook
betekent dit dat de benodigde elektriciteit en warmte op duurzame wijze is
opgewekt.

CO2 - eq. (kton)

regelgeving en middelen op Rijksniveau is het niet waarschijnlijk dat de ambitie
krijgen in 2030. Er wordt op dat moment zo min mogelijk CO2 uitgestoten door
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Ontwikkeling in de stad: CO2-uitstoot Amersfoort vooral door gebouwde
omgeving, gevolgd door commerciële dienstverlening en mobiliteit
In figuur 2 is de emissie van CO2-equivalenten2 te zien per sector. Het grootste

CO2-equivalenten per sector

2012

2013

Woningen
Publieke dienstverlening
Industrie

gedeelte van de uitstoot komt van woningen. Ook commerciële en publieke

2014

2015

2016

2017

2018

Commerciële dienstverlening
Landbouw, bosbouw en visserij
Mobiliteit

Bron: Rijkswaterstaat, 2019

dienstverlening dragen aanzienlijk bij in de uitstoot. De uitstoot van woningen
neemt sinds 2015 elk jaar iets af, met in de afgelopen drie jaren steeds jaarlijks

Ontwikkeling in de stad ( jaar 2017): CO2-uitstoot constant,

2-4% afname ten opzichte van het jaar ervoor. Ten opzichte van 2012 is er een

maar moet dalen

afname van in totaal 11%. In de commerciële en publieke dienstverlening is het

In de vorige duurzaamheidsrapportage zijn de cijfers van CO2-equivalenten

verloop grilliger. Industrie en landbouw zijn klein in Amersfoort. De uitstoot van

gepresenteerd vergeleken met de doellijn voor CO2-neutraal in 2030. Omdat de

deze sectoren is dan ook beperkt. De uitstoot als gevolg van mobiliteit is voor het

cijfers voor mobiliteit voor het jaar 2018 nog niet beschikbaar zijn, is het niet

jaar 2018 helaas nog niet bekend. In het jaar 2017 was het aandeel van mobiliteit

mogelijk om hier een grafiek voor het jaar 2018 te laten zien.

ongeveer 20% van het totaal.

2

Het broeikaseffect van CO2 en andere broeikasgassen (zoals methaan, lachgas en
bepaalde koelmiddelen) is omgerekend zogenaamde CO2-equivalenten om optelling
van deze uitstoot mogelijk te maken.
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Benchmark met andere steden
In deze benchmark worden de prestaties van Amersfoort vergeleken met een

Figuur 3

selectie van vergelijkbare steden uit de G40: Almere, Breda, Haarlem, Leiden en

Benchmark emissie van CO2-equivalenten van wonen

4,0

Zwolle. In bijlage 1 vindt u een onderbouwing van de selectie van deze steden
voor deze benchmark. Hoewel wij deze selectie weloverwogen hebben gemaakt,

3,5

kunnen lokale kenmerken van de gekozen steden toch leiden tot verschillen. Een
3,0

Benchmark Wonen vergelijkbaar beeld als in 2018: emissies dalen voor
alle steden; Amersfoort en Breda meeste emissies
In de benchmark valt op dat de emissies voor de sector Wonen per huishouden
dalen voor alle steden, zie Figuur 3. De emissies in Amersfoort zijn vergelijkbaar
met die van Breda, en liggen iets hoger dan in andere steden. Leiden heeft
opvallend lagere emissies, wat mogelijk het gevolg is van kleinere woningen
(meer studentenhuishoudens).

CO2 - eq. wonen (ton/huishouden)

opsomming van de belangrijkste verschillen vindt u ook in de bijlage.
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Bron: Rijkswaterstaat, 2019
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Amersfoort blijft stad met minste emissies per werknemer

Effect landelijke emissiefactor elektriciteit

In Figuur 4 wordt de uitstoot voor Werken getoond per werknemer. Dit is een

De emissiefactor voor elektriciteit (figuur 5) geeft weer hoe schoon de landelijke

manier om de CO2-uitstoot van alle bedrijvigheid in Amersfoort weer te geven.

opgewekte elektriciteit is. Deze emissiefactor gebruiken wij bij alle berekeningen

Daaronder vallen de commerciële en publieke dienstverlening, landbouw,

voor de CO2-uitstoot van Amersfoort. Dus: als het energiegebruik in Amersfoort

bosbouw en visserij en de industrie. De trends zijn meer grillig in verloop dan

daalt, maar de emissiefactor stijgt, dan is er geen verschil in CO2-uitstoot. Er

bij de sector Wonen, maar tonen ook hier een dalende lijn. De uitstoot van

wordt dan minder energie gebruikt, maar de energie die wél gebruikt wordt

Amersfoort is het laagst van deze steden. Dit komt ook door het soort bedrijven

is minder schoon en dus blijft de CO2-uitstoot gelijk. De emissiefactor is voor

dat in Amersfoort gevestigd is: relatief weinig industrie. De uitstoot van Haarlem

2018 nog niet bekend en daarom gelijk gehouden aan 2017. Een in dit rapport

is in 2018 gestegen. De stijging in Haarlem komt vooral door een forse stijging

genoemde stijging of daling in de CO2-uitstoot tussen de jaren 2017 en 2018

van het elektriciteits- en gasgebruik van de commerciële dienstverlening en

komt dus niet door een schommeling in de emissiefactor. In dit rapport

een stijging van het elektriciteitsgebruik in de industriële sector. Waarom dit in

genoemde stijgingen tussen 2012 en 2015 en dalingen tussen 2015 en 2017

Haarlem gestegen is, is onduidelijk.

kunnen mede komen door de schommelingen in de emissiefactor. We zien dit
terug in de stijging en daling van de CO2-uitstoot in figuur 2.

Figuur 4

Benchmark emissie van CO2-equivalenten van werken
Figuur 5
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2.4

Energiebesparing

Doel gemeente Amersfoort

35% besparing in 2030 en in 2050. De figuur is niet volledig, omdat de cijfers

Het verminderen van het energiegebruik is een belangrijke pijler voor het

voor mobiliteit over het jaar 2018 nog niet beschikbaar zijn. Zonder de cijfers van

verminderen van de CO2-uitstoot. Wij hebben als gemeente het doel om in 2030

mobiliteit is het lastig te zeggen of we op schema van de doellijn lopen.

een energiebesparing van 35% ten opzichte van 2016 te bereiken.

Uit de Stadspeiling van 2019 blijkt dat 34% van de inwoners vindt dat zij al veel
doen om hun woning te verduurzamen. Daarnaast geeft een kwart aan dat zij

Ontwikkeling in de stad: energiegebruik in Amersfoort constant,

in een huurhuis wonen/geen invloed hebben op het verduurzamen van hun

maar moet dalen

woning. Sommige inwoners twijfelen of de investering rendabel is of wachten op

Het energiegebruik in Amersfoort blijft sinds 2014 redelijk constant. Per inwoner

duidelijkheid vanuit de gemeente en/of overheid (O&S, 2020).

zal het energiegebruik dus iets gedaald zijn, want de stad blijft groeien. Figuur
6 laat het totale energiegebruik van de afgelopen jaren zien en de doellijn voor

Figuur 6

Energiegebruik in Amersfoort en de doellijn voor 35% besparing
in 2030 t.o.v. 2016
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Energiebesparing: inwoners aan het woord
Marieke en Bart wilden hun huis verduurzamen, maar ook het jaren
‘30-karakter behouden. “Vroeger was het vaak vochtig met douchen en de was
binnen in de winter. En bij het koken - op gas - kwam veel vocht vrij, met alle
geurtjes die daarbij horen”, vertelt Bart. ‘’Een jaren ‘30 huis is niet gebouwd met
het idee dat je energie gaat besparen, dus je moet echt het hele huis isoleren:
van muren tot vloer en zolder”, aldus Marieke. “Daarom hebben we het huis
een nieuwe schil gegeven. De stenen zijn verwijderd om een isolatielaag van
15 centimeter aan te brengen in de vorm van steenstrips. De steenstrips is een
keuze geweest om binnen het bouwbesluit en binnen de bouwoppervlakte van
het huis te blijven. Het huis is zeer kierdicht gemaakt. We moesten echt heel
veel keuzes maken, overleggen en heel goed van te voren bedenken wat je zelf
belangrijk vindt. Je kunt je huis op verschillende manieren energiezuinig of
energieneutraal maken. Ieder huis is weer anders, dus het is altijd maatwerk.”
Wat ze er nu van merken? ‘’Het is vooral heel comfortabel. Geen tocht meer, een
fijner binnenklimaat én in de zomer een heerlijk koel huis”.
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Ontwikkeling in de stad: aantal energielabels A neemt toe

beoordeeld. Het aantal geldige energielabels stijgt jaarlijks. Momenteel heeft

Het gasgebruik is een groot onderdeel van het energiegebruik van wonen. Het

ruim de helft van de woningen een geldig energielabel, waarmee dit een aardig

gasgebruik kan worden teruggedrongen door verbetering van isolatie. In het

(maar nog geen volledig) beeld geeft van de ontwikkelingen in Amersfoort.

hoofdstuk aardgasvrij wordt dieper ingegaan op het aardgasgebruik in de stad.

Het percentage labels A stijgt de laatste jaren, terwijl het percentage labels B

De mate van isolatie van de woningen valt af te leiden uit het energielabel.

afneemt. Dit kan liggen aan nieuwbouw, het meer verkopen van panden met

In figuur 7 staat om deze reden de ontwikkeling van de energielabels over

een gunstig label, of door het isoleren van woningen. Labels A++ en A+ zijn

de afgelopen jaren weergegeven. Dit zijn enkel de definitief aangemelde

vooralsnog weinig aanwezig. Het percentage labels C t/m G blijft de afgelopen

energielabels, die zijn vastgesteld door een deskundige die de woning heeft

jaren redelijk constant. Totdat (vrijwel) alle woningen in Amersfoort een geldig
label hebben, is het nog niet mogelijk om hier harde conclusies aan te verbinden.
Figuur 7

Geldige energielabels van Amersfoortse woningen
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Ontwikkeling in de stad: nieuwe energiecoöperaties
Gemeente Amersfoort zet in op een regierol, en laat de uitvoering van het
verduurzamen van woningen over aan partijen in de stad. In Amersfoort is een
aantal duurzame wijkinitiatieven actief die veel bewoners in wijken bereiken. Een
uitbreiding van deze werkwijze naar andere wijken biedt kansen. Om deze reden
wordt bijgehouden hoeveel duurzame wijkverenigingen en energiecoöperaties
actief zijn in Amersfoort. In 2019 zijn er drie energiecoöperaties bijgekomen:
‘Burgerwindcoöperatie SoesterwijkWiek’, ‘Zon op Amersfoort Coöperatie’ en ‘Zon
op Hoogland Coöperatie’. De energiecoöperatie Zondak Zielhorst is opgeheven
(Lokale Energiemonitor Hieropgewekt, 2019; Gemeente Amersfoort, 2019).
Duurzame wijkinititatieven in 2019:
• Duurzaam Soesterkwartier

• Duurzaam Schothorst

• Duurzaam Amersfoort Zuid

• Energiecoöperatie Eemstroom-Zonneberg

• Duurzaam Nieuwland

• Energiecoöperatie Zon op School

• Duurzaam Hoogland

• Burgerwindcoöperatie SoesterwijkWiek

Nico Ponsen heeft met medeoprichter Anton van Kolfschoten de coöperatie

• Duurzame Binnenstad

• Zon op Amersfoort Coöperatie

Zon op Amersfoort opgericht. Hij vertelt dat de aandacht uitgaat naar het

• Duurzaam Kattenbroek

• Zon Op Hoogland Coöperatie

plaatsen van zonnepanelen op grote daken rond de binnenstad. “Vlinderslag (een

Energiebesparing: inwoners aan het woord

kindcentrum in Kruiskamp, red.) heeft zelf één dak in gebruik met zonnepanelen en
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Inzet gemeentelijk beleid: nieuwbouw energieneutraal of -leverend

stelt graag een ander dak ter beschikking aan de coöperatie. Zo kunnen zij op een

De gemeente heeft besloten dat alle nieuw te bouwen woningen energieneutraal

praktische manier een steentje bijdragen aan een betere en schonere wereld.”

en in de toekomst zelfs energieleverend gebouwd worden. Ook zijn er afspraken

Op het dak van Vlinderslag kunnen ruim 150 zonnepanelen liggen, waar

gemaakt over het hergebruik van materialen en het gebruik van ecologische

bewoners uit de binnenstad en Kruiskamp gebruik van kunnen maken. “Dit is

materialen. Deze zaken heeft de raad in het Deelakkoord Duurzaamheid aangegeven

een mooie kans voor mensen die niet zelf zonnepanelen op hun woning willen of

en vastgelegd in de Warmtevisie en het Deltaplan wonen. Vooruitlopend op de

mogen plaatsen”, vertelt Nico enthousiast. “In de binnenstad zijn hier vrijwel geen

landelijke regelgeving die in januari 2021 van kracht gaat voor de BENG-norm (Bijna

mogelijkheden voor, dat komt omdat het monumentale karakter behouden moet

Energie Neutraal), gaat het Amersfoortse college een aangescherpte werkwijze

blijven en dat snap ik ook wel. Of mensen vinden het teveel ‘gedoe’ om zelf panelen

invoeren om energieneutraal mogelijk te maken. Deze werkwijze houdt in dat er

te plaatsen.”
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vanaf de start van het project gevraagd wordt naar de wijze waarop de ontwikkelaar

Tabel 1

Opgewekte hernieuwbare energie in Amersfoort (TJ)

energieneutraliteit of -leverend kan realiseren. Daarnaast wordt gekeken welke
Categorie hernieuwbare energie

Onderdelen

Wegens geen data niet
meegenomen

Zonne-energie

PV-panelen op daken, PVpanelen op zonneweiden

Zonthermische systemen

Windenergie

Windenergie op land

nieuwbouwprojecten dat in 2020 voldeed aan deze aangescherpte eisen.

Collectieve warmte

Geothermie, restwarmte
afvalverbrandingsinstallatie

2.5

Individuele warmte

-

Individuele warmtepompen

(Hernieuwbaar) gas

Opwek warmte en of elektriciteit uit stortgas en biogas
uit rioolwaterzuivering

Productie biogas vanuit de
landbouw en waterstof

Biomassa

Individuele biomassaketels
bedrijven, opwek elektriciteit
en warmte met WKK’s4 uit
biomassa

Overige elektriciteit en
warmte uit biomassa

wettelijke mogelijkheden er zijn om normen vast te leggen. Bijvoorbeeld door
gebruik te maken van experimenten onder de Crisis- en Herstelwet. Zo kan
bijvoorbeeld een lagere norm worden vastgelegd voor milieubelasting door
materialen die in een gebouw worden toegepast. In de volgende duurzaamheidsrapportage zal naar verwachting een cijfer opgenomen worden van het aantal

Hernieuwbare energie

Doel gemeente Amersfoort
Gezien de complexiteit van de opgave, de deels nog ontbrekende wet- en
regelgeving en middelen op Rijksniveau is het niet waarschijnlijk dat de
ambitie gehaald wordt. Onze inzet is en blijft wel om de CO2-uitstoot zo laag
mogelijk te krijgen in 2030. Europees, maar zeker ook op Rijksniveau zijn er
een aantal “gamechangers” nodig om voldoende te kunnen versnellen. In het
klimaatakkoord zijn eerste afspraken gemaakt om dat te kunnen realiseren.
De doelstellingen voor hernieuwbare energie zijn:
• Hernieuwbare elektriciteit: 516.000 panelen op gebouwen in de stad, 50 ha
•

WKO en oppervlaktewater
Overig
3

Energie uit oppervlakte5
water, nog geen projecten
Waterkracht

Eén woningequivalent (WEQ) is het equivalent van een vast jaarverbruik van een

zonneveld en 10 windmolens.

gemiddelde woning in Nederland. Om het energieverbruik van woningen en kantoren/

Hernieuwbare warmte: 46.000 woning(equivalent)en3 warmtenetten.

bedrijven te kunnen vergelijken, wordt het energieverbruik van kantoren/bedrijven

In tabel 1 is te zien hoe de vertaling is gemaakt van energiesoorten naar de
gebruikte categorieën. Eerst volgt nu een tabel met de totaal opgewekte

omgerekend naar woningequivalenten.
4

hernieuwbare energie. Daarna beschrijven we per categorie de ontwikkelingen.

Een WKK (warmtekrachtkoppeling) produceert tegelijkertijd elektriciteit en warmte met
een motor op één brandstof.

5

WKO (Warmte Koude Opslag) is een opslagmedium, en kan als zodanig niet worden
opgeteld bij de andere hernieuwbare energiebronnen.
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Ontwikkeling in de stad: hernieuwbare energie weer toegenomen

Figuur 8a Hernieuwbare energie per bron, afgezet tegen het totale verbruik

door zonne-energie
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De hoeveelheid opgewekte zonne-energie stijgt jaarlijks. Momenteel wordt er
66 TJ opgewekt door middel van PV-panelen op gebouwen en wordt er nog geen
energie opgewekt met zonneweides. Het doel in 2030 is voor PV-panelen is 510
TJ en voor zonneweides is dit 130 TJ. In figuur 9 wordt de trend getoond om deze

Figuur 8a toont nogmaals de opgewekte hernieuwbare energie per bron, maar

doelstelling te halen in 2030 en in 2050. Hoewel de hoeveelheid opgewekte

nu afgezet tegen het totale energieverbruik. Dit totale energiegebruik blijft naar

zonne-energie vanaf 2014 elk jaar steeds harder stijgt, is het tempo nog te laag

verwachting in de toekomst niet gelijk, omdat deze volgens de gestelde doelen
moet dalen. Maar de figuur laat wel duidelijk zien hoeveel hernieuwbare energie
nodig is, willen we in de buurt komen van het huidige verbruik6.
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Het jaar 2018 kon niet getoond worden, omdat de cijfers over het energiegebruik van
mobiliteit voor dat jaar nog niet beschikbaar zijn
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om de doellijn richting 2030 te evenaren. De doellijn van 2050 wel haalbaar, als
de groei in het huidige tempo doorzet. Voor de toekomst is er nog zicht op 60 TJ
additionele zonne-energie. Dit betreft het totaal aan projecten waarvoor SDE+subsidies zijn toegekend (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), 2020)7.
De zonneweide bij de Hoevelakense Beek zit hier bijvoorbeeld nog niet bij.
Figuur 9

Toekomstige opwek zonne-energie richting doelstelling (TJ)
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met een Vereniging van Eigenaars (VvE). In het laatste geval zijn zij afhankelijk
van de wil van anderen in de VvE (O&S gemeente Amersfoort, 2020).

Ontwikkeling in de stad: grote verschillen in percentage zonnepanelen
per wijk
We zien grote verschillen in het percentage zonnepanelen per wijk (figuur 10).
Zo heeft in Nieuwland, De Koppel en een deel van Vathorst 20 tot 30% van de
adressen zonnepanelen. In de Stadskern en Zonnehof is dat maar 0 tot 5%. Dit
heeft deels te maken met monumentale panden, waarbij zonnepanelen niet

7
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SDE+-aanvragen gaan regelmatig niet door wegens problemen in planvorming en

mogelijk zijn. Deelnemers aan de Stadspeiling noemen monumentale panden

realisatie. De hier genoemde getallen zijn dan ook een optimistische inschatting van

of een beschermd stadsgezicht ook als reden om geen panelen te plaatsen. In de

wat er met SDE+-subsidie uiteindelijk gerealiseerd gaat worden.

meeste wijken hebben 5-15% van de adressen zonnepanelen.
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Figuur 10 Percentage adressen met zonnepanelen per wijk

Ontwikkeling in de stad: nog geen windenergie gerealiseerd
Momenteel wordt er nog geen windenergie opgewekt in Amersfoort en is er
ook geen SDE+- subsidie voor het plaatsen van windturbines aangevraagd (RVO,
2020). Wel zijn er plannen voor windmolens in Amersfoort bijvoorbeeld vanuit
het burgerinitiatief ‘Soesterwijk Wiek’. Hiernaast is er een aantal kleine gebouwgebonden windturbines op bedrijventerreinen, maar de opbrengst hiervan is
gering en wordt ook niet openbaar bijgehouden.

Ontwikkeling in de stad: (hernieuwbaar) gas constant
Hernieuwbaar gas betreft het opwekken van elektriciteit uit biogas en stortgas
door middel van een warmtekrachtkoppeling (WKK). Een WKK produceert
tegelijkertijd elektriciteit en warmte met een motor op één brandstof. De opwek
hieruit was de afgelopen jaren constant en is in 2018 afgenomen (zie figuur 8).

Ontwikkeling in de stad: gebruik biomassa blijft nagenoeg constant
In Amersfoort wordt er nu op een aantal plekken verwarmd met biomassa.
Voorbeelden van biomassa in Amersfoort zijn o.a. De Nieuwe Stad, die sinds 2015
is voorzien van een biomassaketel. Deze draait voornamelijk op houtsnippers en
restafval van timmerfabrieken uit de omgeving en verwarmt middels een klein
warmtenet verschillende gebouwen. Ook het zwemwater van sportcomplex
Amerena wordt met biomassa verwarmd. Zoals te zien is in figuur 8 blijft de
verwarming met biomassa sinds 2015 redelijk constant. De geproduceerde
biomassawarmte in Amersfoort wordt niet centraal gemeten.

Ontwikkeling in de stad: collectieve en individuele warmte op dit
moment niet te monitoren
De hoeveelheid gebruikte warmte in het Amersfoortse warmtenet is op dit
Bron: Gemeente Amersfoort, 2019
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hier in de toekomst wel een cijfer over opgenomen worden. Het energiegebruik

voor het plaatsen van zonnepanelen. Voor het eerst zijn er ook (drie) leningen

van individuele warmtepompen is ook niet bekend.

verstrekt voor andere duurzame maatregelen. Het aantal Amersfoortse
duurzaamheidsleningen ligt in 2019 een stuk lager dan in 2017. Dit komt omdat

Ontwikkeling in de stad: warmte-koude opslag systemen toegenomen

het landelijke alternatief, het nationaal Energiebespaarfonds qua voorwaarden

Warmte-koude opslag (WKO) is technisch gezien geen energiebron maar een

steeds aantrekkelijker wordt en nagenoeg vergelijkbaar is met de gemeentelijke

opslagmedium. Het is een methode om bodemenergie te gebruiken voor

lening. Van deze mogelijkheid wordt in Amersfoort in toenemende mate gebruik

het verwarmen en koelen van gebouwen. Open WKO systemen gebruiken

gemaakt, zoals ook te zien is in tabel 3. Cijfers over 2019 waren helaas nog niet

grondwater dat via buizen wordt onttrokken en geïnfiltreerd. Gesloten WKO

beschikbaar toen deze rapportage werd geschreven.

systemen staan niet in open verbinding met grondwater, maar maken gebruik
van water dat wordt rondgepompt door een gesloten systeem in de bodem. Er

Tabel 3

Leningen voor de verduurzaming van woningen

zijn in Amersfoort al vele WKO-systemen. Ten opzichte van 2018 is het aantal
gesloten WKO systemen toegenomen en het aantal open systemen gelijk
Aantal leningen

gebleven, zie tabel 2.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

-

-

-

34

4

12

2

22

37

25

59

-

33.000

488.351

409.725

568.143

857.725

-

Amersfoortse
Tabel 2

duurzaamheidslening

Aantal WKO-systemen in Amersfoort
2018

2019

Aantal open WKO systemen

40

40

Aantal gesloten WKO systemen

279

345

Bron: Gemeente Amersfoort, 2019

Inzet gemeentelijk beleid: gemeentelijke duurzaamheidsleningen
Amersfoortse inwoners kunnen via de gemeente een duurzaamheidslening

Aantal leningen
Nationale
Energiebespaarfonds
Totaal geleend bedrag
Energiebespaarfonds
in Euro

Bron: Gemeente Amersfoort, 2019; Rijkswaterstaat, 2019

afsluiten. Tabel 3 geeft het aantal verstrekte leningen weer. Eind 2017 was het
budget op en werden de toekenningen tijdelijk stilgelegd. Dit verklaart de
afname in 2018. Het budget is inmiddels aangevuld, en in 2019 is er weer een
toename te zien. Negen van de twaalf verstrekte leningen waren bestemd
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Benchmark met andere steden

Figuur 12

(GJ/huishouden)

In de benchmark lopen de steden Zwolle, Breda en Almere voorop als het gaat

2,0

om het opwekken van hernieuwbare energie (figuur 11). Amersfoort heeft een

1,8

De lage opwek van Leiden komt waarschijnlijk omdat het een stad is met relatief

1,6

Figuur 11

Benchmark opgewekte hernieuwbare energie met selectie uit
de G40 (GJ/huishouden)

Totale opgewekte hernieuwbare energie (GJ/huishouden)
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Bron: Gemeente Amersfoort, 2019; Rijkswaterstaat, 2019

8 De cijfers zijn voor alle steden, behalve Almere, voor alle jaren een stuk hoger dan in het
vorige duurzaamheidsrapport. Dit komt omdat er cijfers beschikbaar zijn gekomen over

0,5
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Bron: Gemeente
Amersfoort, 2019;
Rijkswaterstaat, 2019

hernieuwbare warmte vanuit biogas uit rioolwaterzuiveringsinstallaties. In het vorige
rapport waren deze cijfers nog onbekend en konden deze dus niet toegevoegd worden
aan het totaal van opgewekte hernieuwbare energie per stad. Voor Almere zijn deze cijfers

Als het gaat om zonne-energie behoort Amersfoort, samen met Almere en

nog steeds onbekend. Daarom zijn de cijfers voor Almere onveranderd gebleven en in

Zwolle, tot de steden met een snel stijgende lijn qua opwek (figuur 12).9 Vooral

werkelijkheid waarschijnlijk voor alle jaren hoger dan in deze grafiek.

tussen 2017 en 2018 heeft Amersfoort een flinke sprong gemaakt. Ook hier komt
de lage opwek van Leiden waarschijnlijk door het soort woningen in de stad.
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Amersfoort

1,4

Leiden
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0,0

Opgewekte zonne -energie per huishouden (GJ)

lagere opwek dan deze steden, maar een veel hogere dan Haarlem en Leiden.8
veel corporatiewoningen en veel vooroorlogse woningen.

Benchmark opgewekte zonne-energie met selectie uit de G40

Co 2 en Energie

9

Door een verbeterde statistische rekenwijze van het CBS zijn de cijfers voor zonnestroom
gewijzigd ten opzichte van het vorige duurzaamheidsrapport.
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2.6

Aardgasvrij

Ontwikkeling in de stad: Aantal afgesloten gasaansluitingen met behoud

Verwarmen op aardgas past niet in een CO2-neutrale stad. Daarnaast heeft

van elektriciteit flink toegenomen

Amersfoort als doelstelling om het aantal woning(equivalent)en met een

In 2019 zijn 102 gebouwen van het aardgas afgesloten (tabel 4), terwijl de

aansluiting op een warmtenet te laten groeien tot 46.000.

elektriciteitsaansluiting behouden bleef. Wel zijn er in hetzelfde jaar 267
gasaansluitingen bijgekomen, waarschijnlijk door nieuwbouw. Er is dus een

Ontwikkeling in de stad: gasverbruik constant, maar moet dalen

stijgende lijn in het aantal afsluitingen te zien, maar er komen door nieuwbouw

Het gasgebruik is tussen 2013 en 2014 gedaald, maar is sinds die tijd redelijk

nog wel meer gasaansluitingen bij dan dat er verdwijnen.

constant gebleven, zoals te zien in figuur 13. Woningen hebben het grootste
aandeel in het gasgebruik. Om de doelstelling te halen moet het gasverbruik
veel sterker dalen. Het aantal woningen met een aansluiting op stadswarmte

Tabel 4

Aantal adressen waar Stedin de gasaansluiting heeft afgesloten,
maar waar de elektriciteitsaansluiting behouden is10

stijgt elk jaar en lag in 2017 op 3.302. Het cijfer over 2018 was helaas nog niet
beschikbaar toen dit rapport geschreven werd.
Figuur 13

Aantal gebouwen van het aardgas, met

Gasgebruik wonen en werken in Amersfoort (miljoenen m3)

2018

2019

6

102

behoud elektriciteit

140

Bron: Stedin, 2019

Gasgebruik (miljoenen m3)

120

Ontwikkeling in de stad: energieloket adviseert

100

Het energieloket van 033Energie adviseert over verduurzaming van woningen. In
2019 hebben er 534 adviesgesprekken plaats gevonden. Dit zijn er iets meer dan

80

in 2018 (515 gesprekken). Vanaf 1 januari 2020 kunnen inwoners gebruik maken

60

van het Duurzaam Bouwloket. Bij dit nieuwe energieloket kunnen inwoners
terecht voor concreet advies over te nemen stappen voor het verduurzamen van

40

hun huis. Mensen kunnen hier via een onlinetool op basis van hun postcode en

20
0

persoonlijke wensen een concreet stappenplan voor hun woning opstellen. Ook
2012

2013

Wonen

Werken

2014

2015

2016

2017

2018

Bron: Rijkswaterstaat, 2019

kunnen zij gratis bellen of een bericht sturen naar de bouwkundige adviseurs.
10 deze cijfers zijn niet cumulatief. Sinds 2018 zijn er dus opgeteld 108 woningen van
het gas af (met behoud van de elektriciteitsaansluiting).’
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Inzet gemeentelijk beleid: ontwikkeling warmtevisie en

De visie moet bijdragen aan continuïteit en inzicht bieden voor bewoners,

wijkwarmteplannen

bedrijven en andere organisaties wat er te doen staat en welke stappen
zij zelf kunnen nemen. In meerdere bijeenkomsten is met stakeholders

Warmtevisie

gesproken: woningcorporaties, netbeheerder Stedin, initiatiefnemers

Voor een aardgasvrij Amersfoort is een warmtetransitie nodig. De gemeente

duurzame warmtelevering, Eneco, ondernemersvertegenwoordiging,

Amersfoort heeft samen met partners uit de stad een warmtevisie opgesteld

bewonersvertegenwoordiging, vertegenwoordiging milieuorganisaties,

met een aantal richtlijnen. Hierin staat o.a.:

vertegenwoordiging wijkinitiatieven, 033Energie (het lokale energieloket) en

• welke schone, CO2-neutrale alternatieven we willen gebruiken

inhoudelijke experts op het vlak van techniek en innovatie. De warmtevisie

• hoe we dit samen met huis-/gebouweigenaren, huurders en andere partijen

heeft 4 weken ter inzage gelegen. We hebben ongeveer 50 zienswijzen

gaan uitvoeren

binnengekregen van bewoners en organisaties. Met de input van stakeholders en

• in welke volgorde de wijken aan de beurt zijn.

bewoners kwamen we tot de definitieve warmtevisie die in de zomer van 2019 is
vastgesteld.
Wijkwarmteplannen
Op basis van de warmtevisie stellen we de komende jaren voor alle wijken in
Amersfoort een warmteplan op, dat aangeeft hoe de wijk van het aardgas zal
overgaan op een duurzame warmtevoorziening. Het is onze ambitie om in
de duurzaamheidsrapportage bij te houden voor welk deel van de stad al een
wijkwarmteplan is opgesteld. Nu is nog voor geen van de wijken een definitief
wijkwarmteplan aanwezig. Het eerste wijkwarmteplan, dat van SchothorstZuid, is in ontwikkeling. De verwachting was dat het plan in 2019 gereed zou
zijn, maar er moest eerst nader onderzoek gedaan worden voordat het plan

Concept Warmtevisie Am
Hoe krijgen we de stad

ersfoort - in het kort

vastgesteld kan worden. In 2020 is het wijkwarmteplan Schothorst-Zuid gereed.
Voor de wijken Liendert en Hoogland is gestart met de voorbereidingen van de

duurzaam verwarmd?

wijkwarmteplannen.

Maart 2019

Stad met een har t
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en 102 verkeersbesluiten genomen. Omdat elk verkeersbesluit gaat over 2 of
4 laadplekken, betekent dit dat er nog 300 laadplekken gerealiseerd kunnen

3.1

Doelen

worden. Duidelijk is dat het aantal aanvragen enorm toeneemt: alleen al in de

Amersfoort wil in 2030 voldoen aan de advieswaarden voor schone lucht van de

maand november 2019 zijn er voor 130 laadplekken aanvragen ingediend. Door

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Daarnaast is het verkeer in Amersfoort

deze toename zullen we het huidige beleid en de bestaande manier van het

een aanzienlijke bron van CO2-uitstoot. In het verkeer- en vervoersplan

toekennen van laadpalen herijken. Doel hiervan is het optimaliseren en verkorten

Amersfoort staat benoemd dat het aandeel autoverplaatsingen in de komende

van het proces van aanvraag tot realisatie van een laadpaal, om zo snel mogelijk

jaren moet afnemen. In 2020 en 2030 moet het aandeel fiets, in de totale

aan de snel groeiende vraag van inwoners te kunnen voldoen. Om waterstof als

mobiliteit voor verplaatsingen binnen Amersfoort, met respectievelijk 4 en 8

alternatieve brandstof te stimuleren, is in 2019 een budget beschikbaar gesteld

procentpunt stijgen ten opzichte van 2012. Het aandeel openbaar vervoer moet

aan Parkmanagement de Wieken voor het uitwerken van een businesscase. Dit

ten opzichte van 2012 met 5% stijgen in 2020 en met 10% in 2030.

heeft geleid tot een subsidieaanvraag bij de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO). Deze is echter niet toegekend in 2019 vanwege de vele

3.2

Inzet gemeentelijk beleid

aanvragen die zijn ingediend.

Samenvatting 2019

Distributie

Luchtkwaliteit

Eind 2019 heeft de raad ook het besluit genomen voor de autoluwe binnenstad.

In 2019 is de Aanpak Luchtkwaliteit aangeboden aan de raad. Deze is

Voor het stimuleren van schone stadsdistributie (vervoer van goederen in de

aangenomen in januari 2020. Daarnaast is in 2019 samen met het ministerie van

stad) hebben wij verschillende acties genomen, waaronder het verruimen

Infrastructuur & Waterstaat en provinciale en gemeentelijke overheden intensief

van de tijdstippen waarop winkels bevoorraad mogen worden door schone

samengewerkt om tot een gedragen Schone Lucht Akkoord te komen. Ook dit is

stadsdistributie. Verder hebben wij in 2019 in opdracht van het Ministerie van

in januari ondertekend.

Infrastructuur en Waterstaat, samen met Goed op Weg en de gemeente Utrecht,
een generieke blauwdruk voor het opzetten van een ‘White Label’ stadshub

Autobezit en laadpalen

ontwikkeld. Dit is een merkloze stadshub aan de rand van de binnenstad, vanuit

Voor duurzame mobiliteit lag in 2019 de focus op de ontwikkeling van ‘Mobility as

waar goederen kunnen worden gebundeld en zo schoon en efficiënt het laatste

a Service’ (MaaS) bij ruimtelijke ontwikkelingen. We willen minder autobezit en

stukje van de route kunnen afleggen. Eind 2019 is in Amersfoort gestart met

daardoor minder ruimtebeslag: de juiste vorm van vervoer op het juiste moment

het testen van deze blauwdruk, om in beeld te krijgen wat er nodig is om de

beschikbaar. Daarnaast is er veel aandacht besteed aan de realisatie van de

marktpartijen te stimuleren tot het starten van zo’n stadshub.

laadinfrastructuur in de openbare ruimte. In 2019 zijn 130 laadpalen gerealiseerd
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Fietsen

Verkeer en vervoer was in 2017 goed voor circa 20% van de CO2-uitstoot in gemeente

Het uitvoeringsplan van het Fietsplan 2019-2022 is in 2019 vastgesteld. Doel

Amersfoort (paragraaf 2.3). Om deze CO2-emissies te laten dalen moet het aandeel

van dit plan is om in 2030 het fietsgebruik in de stad met 25% te laten groeien.

duurzame verkeersopties toenemen. Dit kan een andere vorm van aandrijving zijn

Maatregelen om dit te bereiken zijn: verbeteren van het netwerk, verbeteren van

(elektrisch of waterstof) of door een andere vervoerswijze (fietsen, openbaar vervoer,

fietsvoorzieningen, innovatie en distributie, veiligheid en vitaliteit en ‘de fiets in

etc.) of door maatwerk en de optimale vervoerskeuze per reis (MaaS).

de hoofdrol’.

Ontwikkeling in de stad: CO2-uitstoot mobiliteit redelijk constant
Vooruitblik 2020

In Figuur 14 is de trend van de CO2-uitstoot (exclusief snelwegen) in Amersfoort

In 2020 start de lobby richting de provincie Utrecht voor de nieuwe concessie

wegens het gebrek aan recente cijfers tot en met het jaar 2017 opgenomen.

voor het openbaar vervoer (2023 gerealiseerd). Amersfoort heeft de ambitie om

Te zien is dat deze trend op redelijk constant is, ondanks een toename van het

zero emissie openbaar vervoer te realiseren. De lobby hierover naar de provincie is

aantal inwoners. Voor het behalen van de doelen zou de uitstoot echter moeten

gestart, waarbij aandacht wordt gevraagd om te experimenteren met waterstof

dalen. De CO2-uitstoot van verkeer was in 2017 ongeveer 20% van de totale CO2-

bussen. De initiatiefnemers van het waterstoftankstation willen in 2020 een nieuw

uitstoot in Amersfoort.

en verbeterd verzoek indienen. Bovendien gaan we in maart 2020 van 3 naar 7
elektrische stadsbussen. Begin 2020 starten zij met de planontwikkeling en het

Figuur 14 CO2-uitstoot van wegverkeer en mobiele werktuigen11 in
Amersfoort (exclusief snelwegen)

vergunningentraject. Het verkeersbesluit ‘De autoluwe binnenstad’ wordt begin
2020 genomen en dit wordt daarna zo snel mogelijk uitgevoerd. De verwachting

140

is dat in 2020 de beleidsvisie MaaS (geen eigen vervoersmiddelen, maar juiste
vastgesteld en kan worden geïmplementeerd.

3.3

CO2-uitstoot

Helaas komen de gemeentelijke cijfers voor de CO2-uitstoot van verkeer en
vervoer pas in het voorjaar beschikbaar. De reden hiervoor is dat er eerst een
nieuw landelijk verkeersmodel gereed moet zijn, voordat de nationale cijfers
vertaald kunnen worden naar gemeentelijke cijfers. In dit hoofdstuk worden

120
CO2 - emissie verleer (kton CO2/jaar)

vervoer op juiste moment beschikbaar) bij ruimtelijke ontwikkelingen zal worden

100
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daarom de cijfers van de rapportage van vorig jaar nogmaals getoond.
0
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Bron:
Rijkswaterstaat, 2019

11 Mobiele werktuigen zijn onder andere vorkheftrucks, bulldozers, shovels en graafmachines.
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Benchmark met andere steden

3.4

In de benchmark is gekeken naar de verkeersemissies per huishouden (figuur

Amersfoort voldoet aan de Europese normen voor luchtkwaliteit, maar wil in

15). Dit is exclusief snelwegen). Wegens het gebrek aan recente cijfers voor

2030 voldoen aan de strengere WHO-advieswaarden voor schone lucht.

Luchtkwaliteit

mobiliteit toont de figuur de cijfers tot en met het jaar 2017. Te zien is dat deze
emissies voor alle steden redelijk constant zijn. De hoge uitstoot van Zwolle komt

Ontwikkeling in de stad: Amersfoort voldoet aan EU norm, maar alleen

waarschijnlijk doordat er minder banen in de buurt zijn, waardoor inwoners

voor stikstof ook aan WHO norm

langere reistijden (met de auto) naar hun werk hebben.

In figuur 16 en figuur 17 geven we de huidige concentratie van stikstof (NO2),
fijnstof (PM10) en ultrafijnstof (PM2,5) weer aan de hand van de Europese

Figuur 15

Benchmark CO2-uitstoot mobiliteit (exclusief snelwegen) per

normen en de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie

huishouden vergeleken met vijf G40 steden

(WHO). Dit doen we op basis van meetgegevens van het Nationaal
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

3,0

Ontwikkeling in de stad: concentraties fijnstof toegenomen

CO2 - eq. mobiliteit (ton/huishouden)

2,5

Ten opzichte van 2017 zijn de concentraties stikstof en ultrafijnstof in heel
Amersfoort

2,0

Almere
Breda

1,5

Haarlem
1,0

Amersfoort gelijk gebleven. De concentraties van fijnstof zijn wel flink
veranderd: op veel plekken in Amersfoort zijn de fijnstofconcentraties in 2018
hoger dan in 2017 (figuur 18). Deze plekken scoorden eerst onder de WHOadvieswaarde en zitten hier nu boven. Deze stijging is in lijn met de landelijke
trend van stijgende fijnstofconcentraties, die na een daling van 2015-2017,

Leiden

heeft ingezet. Een mogelijke verklaring voor deze stijging zijn de uitzonderlijke

Zwolle

weersomstandigheden in 2018, zoals de droogte, gemiddeld meer oostenwind
en lagere windsnelheden (RIVM, Monitoringsrapportage NSL, 2019. Ook de

0,5

economische groei in Amersfoort speelt hierbij vermoedelijk een rol: het aantal
0,0

2012

2013

2014

Bron: Rijkswaterstaat, 2019
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2015

2016

2017

arbeidsplaatsen in Amersfoort is in 2018 met 5% gestegen ten opzichte van de
periode 2015-2017 (www.amersfoortincijfers.nl, 2020). Het RIVM verwacht dat de
fijnstofconcentraties de komende jaren landelijk zullen afnemen.
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Figuur 16 Luchtkwaliteit in Amersfoort - stikstof (NO2)

Bron: NSL, 2019; bewerking door Geoinformatie gemeente Amersfoort
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Figuur 17

Luchtkwaliteit in Amersfoort - ultrafijnstof (PM2,5)

Bron: NSL, 2019; bewerking door Geoinformatie gemeente Amersfoort
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Figuur 18 Luchtkwaliteit in Amersfoort - fijnstof (PM10) 2018 en 2017

2018

2017
Bron: NSL, 2019; bewerking door Geoinformatie gemeente Amersfoort
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Bron: NSL, 2019; bewerking door Geoinformatie gemeente Amersfoort
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Benchmark met andere steden
In de benchmark met andere steden zit Amersfoort wat betreft de uitstoot van

Amersfoort ligt net onder Leiden en Haarlem, maar wel boven Breda, Almere

stikstof in de middenmoot (figuur 19). In alle steden is sinds 2012 een grillige,

en Zwolle (figuur 20). De gunstige lijn van Leiden komt waarschijnlijk doordat

maar dalende trend zichtbaar. De hoeveelheid fijnstof stijgt in alle steden, maar

het een studentestad is (met daardoor relatief minder autoverkeer) met relatief

is nog wel lager dan in de jaren 2012 t/m 2014. De uitstoot in de gemeente

weinig landbouw.

Figuur 19 Stikstof in Amersfoort en vijf G40 steden

Figuur 20 Fijnstof in Amersfoort en vijf G40 steden
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Bron: Waarstaatjegemeente.nl. 2020
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Snuffelfietsen meten luchtkwaliteit
In Amersfoort rijden 50 mensen met
een klein meetkastje op hun fiets. Daar
zitten sensoren in die de luchtkwaliteit
(fijnstof) en zogenaamde hitte-eilanden
op fietspaden meten. Dit zijn plekken op
fietspaden waar de temperatuur aanzienlijk
hoger is dan elders.
De meetkastjes leveren veel informatie op.
De uitkomsten kun je online volgen
(www.snuffelfiets.nl). Zo kun je besluiten om
een andere fietsroute te kiezen, met schonere
lucht. En als gemeente krijgen we meer inzicht
in welke fietspaden schoon zijn en welke niet. In
de hele provincie rijden er 500 mensen met een

GOED VO OR B EEL D

meetkastje op de fiets. Het is een experiment van

39

de provincie Utrecht en het RIVM.
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3.5

Modal split

Indicator bereikbaarheid voor tien punten

In het verkeer- en vervoersplan Amersfoort staat het doel om het aandeel

Voor tien gebieden in Amersfoort is inzichtelijk gemaakt wat de bereikbaarheid

autoverplaatsingen in de stad de komende jaren af te laten nemen (Gemeente

is met de auto, de fiets en het openbaar vervoer (figuur 21 op de volgende

Amersfoort, 2013). Dit kan gemeten worden door een verdeling van het aantal

pagina). We doen dit door voor elk gebied afzonderlijk te kijken naar het aantal

verplaatsingen over de verschillende vervoerswijzen (auto, fiets, OV, lopen). Dit

inwoners in Amersfoort dat te bereiken is in 30 minuten reizen vanaf het gebied.

heet de ‘Modal Split’. De modal split wordt gemeten in het Onderzoek ‘Onderweg

In figuur 22 is te zien dat de relatieve bereikbaarheid per gebied in Amersfoort

in Nederland’ (ODiN) van het CBS. In de volgende duurzaamheidsmonitor

verschilt. Dit hangt af van de locatie (dicht bij uitvalswegen, dichterbij of verder

worden hierover cijfers opgenomen. Dit zal dan gaan over de jaren 2018 en 2019

weg van het centrum), et cetera. In 2019 waren er vanuit een aantal gebieden

gezamenlijk.12 In de monitor het jaar daarop kan een stapeling van de cijfers over

meer inwoners bereikbaar met de auto dan in 2018. Echter, de invoergegevens in

de jaren 2019 en 2020 opgenomen worden, enzovoorts.

de mobiliteitsscan zijn voor het jaar 2019 geüpdatet ten opzichte van 2018. Het
is mogelijk dat de gevonden verschillen het gevolg zijn van een trendbreuk. De

Ontwikkeling in de stad: vaker fiets of OV in plaats van auto door

cijfers voor OV en fiets verschillen niet.

inwoners meest genoemde duurzaamheidsmaatregel
In de Stadspeiling 2019 is aan inwoners gevraagd welke
duurzaamheidsmaatregelen zij nemen of zouden willen nemen. Hier zegt 66%
dat zij nu al vaker voor de fiets of het OV kiezen in plaats van de auto. En 10% is
van plan om dit te doen. Er is dus veel bereidheid onder Amersfoorters om door
de keuze van hun vervoersmiddel bij te dragen aan duurzaamheid (O&S, 2020).
12 In het verleden is gebleken dat, wanneer we ons baseren op de cijfers van één enkel jaar,

Ontwikkeling in de stad: bereikbaarheid

er jaarlijks grote fluctuaties ontstaan. De reden hiervoor is dat er per vervoersmiddel te

Hoe beter Amersfoort bereikbaar is met verschillende vervoersmiddelen

weinig personen aan het onderzoek hebben deelgenomen om tot volledig betrouwbare

(auto, fiets, openbaar vervoer) hoe aantrekkelijker de stad is. Wanneer de

cijfers te komen. De steekproef voor Amersfoort is (in opdracht van de provincie Utrecht)

bereikbaarheid met fiets en openbaar vervoer meer in lijn komt met de

in 2018 en 2019 al maximaal uitgebreid, maar levert helaas geen hogere aantallen

bereikbaarheid van autoverkeer, kan dit gevolgen hebben voor de modal split:

deelnemers per vervoersmiddel op. Een stapeling van twee opeenvolgende jaren is een

dan wordt het aantrekkelijk om een ander vervoersmiddel te kiezen.

oplossing hiervoor, die in het verleden door Amersfoort en andere gemeenten al gebruikt
is. De reden dat we in dit rapport geen stapeling over de jaren 2017 en 2018 kunnen
opnemen, is dat er een trendbreuk tussen deze twee jaren heeft plaatsgevonden: het
onderzoek is tussen die jaren sterk vernieuwd en daarom niet vergelijkbaar.
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Figuur 21

De tien punten waarvoor de bereikbaarheid in Amersfoort in

Figuur 22 Aantal inwoners bereikbaar binnen 30 minuten met de auto,
het OV en de fiets

beeld is gebracht

2019 (Aantallen x 1.000)

2018 (Aantallen x 1.000)

1.200

1.500
1.000

700

500

Auto

OV

Fiets

Bron: Mobiliteitsscan, prognoses 2019

3.6

Auto

OV

Punt 10

Punt 8

Punt 9

Punt 7

Punt 6

Punt 5

Punt 3

Punt 4

Punt 2

Punt 1

Punt 9

Punt 10

Punt 7

Punt 8

Punt 6

Punt 5

Punt 4

Punt 3

Punt 2

Punt 1

200

Fiets

Bron: Mobiliteitsscan, prognoses 2018

Auto’s en voertuigen

Naast het verminderen van het aandeel autoverplaatsingen in de modal
split gaat duurzame mobiliteit ook over minder autobezit, bijvoorbeeld door
deelauto’s. En over auto’s en voertuigen die rijden zonder fossiele brandstof, zoals
elektrisch of op waterstof. De data die nu beschikbaar zijn, geven geen compleet
beeld van hoe de verdeling van vervoersmiddelen nu in Amersfoort is. Het
percentage autobezit en aandeel elektrische auto’s per inwoner in Amersfoort
is bijvoorbeeld vertekend, omdat er grote leasemaatschappijen in Amersfoort
zitten. Ook het aantal deelauto’s is niet compleet, omdat niet alle initiatieven
landelijk worden bijgehouden, zoals de Buurauto en SnappCar. Het aantal
openbare laadpunten in Amersfoort kunnen we wel bijhouden, zie de volgende
paragraaf.

41

Luchtkwaliteit en duurzame mobiliteit

Terug naar de inhoudsopgave

Duurzaamheidsrapportage gemeente Amersfoort

Ontwikkeling in de stad: aantal (semi-)publieke laadpunten fors
gestegen
Publieke laadpunten zijn laadpunten die door de gemeente zijn aangewezen en
waar iedereen gebruik van mag maken. Semi-pubieke laadpunten bevinden zich
op privéterrein, maar zijn van bedrijven en iedereen mag er gebruik van maken.
Denk bijvoorbeeld aan parkeergarages. Snelle laadpunten langs snelwegen of
privé laadpalen van particulieren vallen hier niet onder. De cijfers in figuur 23
laten zien dat het aantal laadpunten in 2019 fors is gestegen: in 2018 waren er
467 (semi-) publieke laadpunten in Amersfoort; in 2019 is dit gestegen naar 675.
Deze cijfers sluiten aan bij het beeld dat in paragraaf 3.2 geschetst wordt (inzet
gemeentelijk beleid, samenvatting 2019). Toch zijn de cijfers niet één op één
hetzelfde, omdat de gemeente niet gaat over de semi-publieke laadpunten.
De stijging van het aantal laadpunten heeft ongetwijfeld (mede) te maken
met het zeer gunstige bijtellingspercentage voor elektrische auto’s. Dit was
tot het einde van het jaar nog 4% (en steeg vanaf 2020 naar 8%). Dit heeft de
verkoop van elektrische auto’s – en daarmee de vraag naar laadpalen – een

Deelauto’s: inwoners aan het woord
Voor zijn werk had Pieter geen auto meer nodig omdat hij met het
openbaar vervoer kon reizen. En omdat zijn gezin maar één of twee
keer per week een auto nodig had, besloot hij de auto de deur uit te
doen. ”Ik heb nu nog steeds een auto, maar niet meer mijn eigen auto.”
Pieter noemt het delen van een auto een nieuwe manier om naar
gebruik en bezit te kijken. “Een auto moet ook deelbaar kunnen zijn.
Bij een deelauto ligt de nadruk op gebruik en niet op bezit. Dat is wel
even wennen. Ik heb 25 jaar een eigen auto gehad. Maar ik vind een

grote boost gegeven.
Toch lijkt er wel een plafond aan de bereidheid van inwoners te zitten om over
te stappen naar elektrisch: in de Stadspeiling 2019 gaf ruim een derde aan dat
zij dit niet willen of kunnen. Inwoners noemen het, vergeleken met andere
duurzaamheidsmaatregelen (zoals zonnepanelen nemen, minder vliegen of
kiezen voor fiets/OV), het minst vaak als manier om te verduurzamen. Aan de
andere kant, er is ook nog potentie: 12% is het nog van plan en een kwart weet
het nog niet (O&S, 2020).

deelauto een sublieme oplossing.”
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Figuur 23 Totaal aantal (semi)publieke laadpunten op laadpalen
voor elektrische auto’s
800
700
600
500
400
300
200
100
0

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Bron: Rijkswaterstaat, 2020
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Circulaire economie

4.1

Doelen

Figuur 24 Piramide circulaire economie

Wij hebben als stad de ambitie om een circulaire stad te zijn en we proberen
dit op verschillende manieren te bereiken. In Amersfoort ligt hierbij de focus
op dit moment op de bouw- en demontagesector en het opzetten van een
Cirkelboulevard. We focussen eerst op deze zaken, maar als dit eenmaal loopt
verleggen wij onze focus weer op een nieuw gebied. Verder zijn er gemeentelijke
ambities op het vlak van huishoudelijk afval: de gemeente heeft de ambitie om
in 2030 afvalvrij te zijn, met als tussenstap 70% afvalscheiding in 2020.

Lastig meetbaar
Circulaire economie is een begrip dat nog erg in ontwikkeling is. Dat er
veel manieren zijn om circulair bezig te zijn - en dat de ene manier minder
grondstoffen verspilt dan de andere - maakt het lastig om geschikte indicatoren
te bepalen (zie figuur 24). Op landelijk niveau wordt er hard nagedacht over
hoe circulariteit gemeten kan/moet gaan worden. Het planbureau voor de
leefomgeving (PBL, 2018) geeft aan dat effectmonitoring op landelijk niveau nu
mogelijk is voor grondstoffengebruik, CO2-emissies en afval, maar dat er voor de
andere circulaire strategieën van het Rijk nog geen goed bruikbare indicatoren
bestaan. Voor Amersfoort is er geen zicht op de grondstoffen die bedrijven en
burgers in Amersfoort jaarlijks gebruiken. Dit maakt het monitoren van de
ontwikkelingen in de stad op dit beleidsterrein ingewikkeld. Toch willen we
waar mogelijk rapporteren over de voortgang op het gebied van circulariteit. Dit
begint bij huishoudelijk afval, maar zullen we op termijn kunnen uitbreiden.
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4.2

Inzet gemeentelijk beleid

Ondersteunen ondernemers
Veel (startende) ondernemers in de circulaire (bouw)economie ervaren

Samenvatting 2019

belemmeringen. Wij ondersteunen door mee te denken, hen te koppelen aan
relevante stakeholders en netwerken of door gezamenlijk met onze partners

Netwerkbijeenkomsten

uit de Cirkelregio belemmerende wet- en regelgeving te agenderen. Dit laatste

Langs vijf actielijnen uit het uitvoeringsprogramma is hard gewerkt aan concrete

aspect heeft o.a. geleid tot een motie in de Tweede Kamer, waarin een goed

resultaten. Zo zijn er twee grote netwerkbijeenkomsten georganiseerd rond

vervolg van het programma Ruimte voor Regels wordt bepleit.

Circulaire Economie. In juni werd een bijeenkomst rond het thema “Impact
creëren” georganiseerd. Aan deze zomerbijeenkomst namen, ondanks het erg

Keistadloods, Stadswormerij en Retourboulevard

warme weer, 40 deelnemers mee aan 2 workshops. Ook klommen 5 Amersfoortse

De Stadswormerij (dat GFT afval uit de horeca met behulp van wormen verwerkt

ondernemers het podium op voor een circulaire pitch. In december werd

tot hoogwaardig compost) kon in 2019 van start. Voor de realisatie van een

de tweede bijeenkomst rond het verduurzamen van beton bezocht door 50

Retourboulevard/Cirkelboulevard is een plan van aanpak opgesteld. Dit plan is

deelnemers. Ook tijdens deze bijeenkomst werd gepitched. Dit keer door 7

door het ministerie van Binnenlandse Zaken gehonoreerd met een financiële

bedrijven met innovatieve betoninnovaties. Deze bijeenkomst was de start voor

ondersteuning. Samen met negen andere steden die ook ondersteuning

de vorming van een Amersfoortse betonketen.

ontvangen, ontdekken we hoe we consumptiegoederen van de afvalberg kunnen
redden. Dit project is in 2019 gestart samen met 15 verschillende partners in

‘Opcirkelen in de bouw’

de stad.

Samen met partners uit de regio participeren we in het onderzoeksprogramma
rond Circulaire Economie binnen de Nationale WetenschapsAgenda. Dit project

Samenwerken met onderwijsinstellingen

met de naam “Opcirkelen in de bouw” is in 2019 gestart. In 2020 worden de

We werken graag samen met onderwijsinstellingen in de regio. Zo participeren

definitieve resultaten opgeleverd. Binnen dit traject wordt o.a. door TNO, in

we samen met het kleine bedrijf ‘Buurjongens’ in een project van de Hogeschool

samenwerking met de Avans hogeschool en de HAN, een blauwdruk gemaakt

Utrecht; hebben studenten vanuit de Academie voor de Stad een onderzoek

van het circulaire bouwproces. Een toolbox waarmee ook Amersfoortse

uitgevoerd naar de mogelijkheden en onmogelijkheden voor een ‘Betonhub’ in

bouwpartijen concreet aan de slag kunnen met het grootschalig toepassen

Amersfoort; en startte een traject met ROC Midden Nederland rond circulair

van circulariteit binnen bouwprojecten, inclusief de wetenschappelijke

slopen op de Hoef.

onderbouwing van de impact van het circulair toepassen van hergebruik.
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Aansluiten landelijk experiment Milieuprestatie Gebouwen

met het ministerie van Binnenlandse Zaken en onderzoeks- en adviesbureau

Om circulariteit in de nieuwbouw te stimuleren, heeft de gemeente Amersfoort

Metabolic aan het concretiseren van onze duurzaamheidsambities voor het

zich, in september 2019, aangesloten bij het landelijke experiment van de

bestemmingsplan van de Wagenwerkplaats-Oost.

Milieuprestatie Gebouwen (MPG). Door dit experiment kunnen gemeenten in de
bouwverordening een lagere MPG van 0,9 voorschrijven. Een lagere MPG draagt

4.3

Bewonersinitiatieven

bij aan de circulariteit van nieuwbouwprojecten, waardoor een zo hoogwaardig
(innovatief) mogelijke inzet van secundaire bouw- en sloopmaterialen wordt

Inzet gemeentelijk beleid: ondersteunen lokale initiatieven met het

gestimuleerd. De definitieve (stadsbrede) invoering daarvan wordt in april 2020

Toekomstfonds

verwacht.

Met het Toekomstfonds ondersteunen we initiatieven die een concrete en
aantoonbare bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de

Vooruitblik 2020

gemeente Amersfoort. In 2019 startten vier projecten met cofinanciering vanuit
het Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling. Hiervan betreffen drie initiatieven

Ook in 2020 zetten we in op onze rol als aanjager. We stellen aanvullende

circulaire economie en één initiatief CO2 en energie.13 Het gaat om de volgende

eisen als opdrachtgever en stimuleren het bedrijfsleven om nieuwe stappen te

circulaire initiatieven:

zetten. Het experiment MPG duurt ook in 2020 nog voort. Ook versterken we de

• Circlewood draagt bij het aan het hoogwaardig hergebruik van sloophout.

wisselwerking tussen onze rol als opdrachtgever in de inkoop aan de ene kant en

• De Roadmap Circulair Ontwikkelen ontwikkelt een blauwdruk voor het

het stimuleren van de bouwsector om stappen te zetten richting het sluiten van

circulair ontwikkelen van woningbouwlocaties in Amersfoort en geeft

grondstofkringlopen aan de andere kant. Zo bereiden we een aanbesteding van

inzicht in de vijf impactvolle interventies voor het Amersfoortse project

duurzame betonproducten voor en zijn we bezig met een innovatieve uitvraag

Into the Woods.

van constructief beton met hoge circulariteitsambities. Ook wordt samen met
de betonpartijen uit de Regio Amersfoort-Utrecht het uitvoeringsprogramma

• De Canal Bin onderzoekt of het mogelijk is om zwerfafval uit het
oppervlaktewater te verwijderen.

Verduurzamen Beton 2020-2022 opgesteld. Voor de Retourboulevard verwachten
we het komende jaar, samen met onze partners, een concreet voorstel te
hebben en ook stappen daarvan uit te kunnen voeren. Werken aan de transitie
naar een circulaire economie betekent werken aan de kaders waarbinnen

47

13 Het initiatief op het gebied van CO2 en energie is Smart Microgrids. De initiatiefnemers

deze transitie plaats kan vinden. Dit gebeurt in 2020 door deelname aan het

onderzoeken of het haalbaar is om (binnen een ontheffing van de Rijksdienst voor

praktijkprogramma Circulaire Bedrijventerreinen. Bij de Vinkenhoef hopen we

Ondernemend Nederland) een klein slim netwerk te bouwen in Amersfoort. Op deze

deze kennis meteen in de praktijk toe te passen. Daarnaast werken we samen

manier wordt geoefend met opwek, opslag en uitwisseling van energie.
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Duurzaam geproduceerde handdoekhaak valt in de prijzen
Ontwerpbureau Scope Design heeft samen met HKS Metals een
proces ontwikkeld om oude metalen een nieuw leven te geven.
Dat proces springt zó in het oog dat het de GIO Special Award
voor Respect kreeg tijdens de Dutch Design Week 2019. GIO staat
voor Goed Industrieel Ontwerp.

60% minder CO2-uitstoot
Met de handdoekhaak maakte het Amersfoortse
Scope een eerste product in een serie badkameraccessoires met de naam Raw Metals. Bijzonder
aan het productieproces is dat de oude metalen van HKS Metals

Jonkman, de trotse Scope-eigenaar. “Natuurlijk moeten de spullen er

- zoals koperafval uit autowrakken en wasmachines - worden

ook mooi uitzien, makkelijk schoon te maken en duurzaam in gebruik

hergebruikt zónder deze eerst te smelten. De metalen worden

zijn.” Raw Metals is ontstaan met een bijdrage uit het gemeentelijke

vermalen en onder hoge druk in een vorm geperst. De prijs is

Toekomstfonds voor Duurzame Ontwikkeling.

GOED VO OR B EEL D

toegekend vanwege het hoge duurzaamheidsgehalte: het proces
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kent 60% minder CO2-uitstoot én de producten worden niet

Voorop lopen

verchroomd. Verchromen is erg belastend voor het milieu.

“Wij willen steeds innoveren en vooroplopen, dus ook in de circulaire
economie. En dus ook concreet bijdragen met onze expertise. Meer dan

Stoere uitstraling

ooit moeten we rekening houden met het milieu en met respect voor

“Omdat de vraag naar circulaire producten stijgt, kregen wij

de aarde. Zo is Raw Metals ook ontstaan: op een verantwoorde manier

het idee om badkameraccessoires te maken van oude metalen.

omgaan met materialen, zonder in te leveren op aantrekkelijkheid.”

Die moeten dan wel de look & feel hebben van gerecyclede

Het ontwerpbureau is nu op zoek naar geïnteresseerden in de

producten. Dus niet mooi glimmend en verchroomd maar juist

productietechniek. “Ik kan niet wachten totdat de eerste Raw Metals

een stoere uitstraling. Vandaar de naam Raw Metals”, vertelt Pim

accessoires in gebruik zijn”, besluit Pim.
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Amersfoortse zussen gaan voor afvalvrij
Leven met zo min mogelijk plastic, Nicky en Jessie Kroon

zegt Jessie. “Terwijl dat gevoel nergens voor nodig is, de meeste

maken het waar. In 2014 raken de zussen geïnspireerd door

afhaalrestaurants reageren vooral erg enthousiast.”

een Amerikaanse dame die ‘zero waste’ leeft, zonder afval dus.
Vijf jaar later leven ze zelf zo goed als afvalvrij en delen ze

100% zero waste lifestyle

hun ervaringen.

De dames zien de interesse voor een afvalvrij bestaan toenemen en
krijgen hier steeds meer vragen over. Dus schreven ze er een boek

Makkelijker afvalvrij met app

over. Hierin delen ze hun ervaringen en geven ze tips over een afvalvrij

“Met de gedachte ‘dit is onhaalbaar maar wel interessant’

bestaan. Het boek is een succes, inmiddels ligt de vierde druk in de

besloten we vijf jaar geleden 30 dagen te leven zonder afval,”

winkels. En ook daar bleef het niet bij. In april openden Nicky en Jessie

vertelt Nicky. Maar van de één op de andere dag geen afval meer

hun eigen winkel SMIR aan de Mooierstraat. Hier kun je terecht voor

produceren bleek lastiger dan gedacht. “Het experiment mislukte

duurzame producten, workshops en trainingen.

volledig. Winkels waar je spullen zonder verpakking kunt kopen,
bleken bijna niet te vinden. Datzelfde gold voor recepten om
bijvoorbeeld zelf shampoo of deodorant te maken.” Daarom
startten de zussen met hun blog ’Het Zero Waste Project’. Hier

GOED VO OR B EEL D

vind je recepten, experimenten en verpakkingsvrije adressen,
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om zero waste makkelijker te maken. Ook de Plasticdieet app
- speciaal voor Amersfoorters - maakt afvalvrij leven een
stukje makkelijker.

Met eigen bakjes naar afhaalrestaurants
Niet alleen gebrek aan goede informatie, ook lichte gêne bleek
een drempel voor de zussen. “Zeker als ik eten ging afhalen. Stond
ik daar met mijn eigen bakjes waar het eten werd ingeschept,”
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4.4 Bouwsector
Inzet op monitoren milieuprestatie nieuwbouw

(MPG). De MPG is een verplicht onderdeel van iedere bouwaanvraag, waarin

Op één terrein in de bouw is het wel mogelijk om bij te houden wat er in de

ook de hoeveelheid gebruikte materialen een belangrijk onderdeel is. Het is

stad gebeurt: nieuwbouwprojecten. De materiaalstromen in de bouw worden

technisch gezien niet mogelijk om de gegevens over de MPG voor het jaar 2019

gezien als de meest kansrijke sector voor het starten van een circulaire economie.

uit het systeem te halen. In de eerste helft van 2020 zijn er aanpassingen aan het

Om te kunnen rapporteren hoe het gesteld is met het milieubewustzijn van de

systeem, waardoor we in de komende monitor de MPG cijfers over het jaar 2020

nieuwbouw in de stad, willen we in het volgende rapport de gemiddelde score

kunnen opnemen.

opnemen die bouwaanvragers halen op hun milieuprestatie-gebouw index

Circulair bouwen: Amersfoorts bedrijf
aan het woord
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André van Bekkum en Job Schouten geven

gelukkig van”, vertelt Job Schouten. André vult aan:

sloophout een tweede leven. “We kwamen erachter

“Voor ons was een bijdrage uit het Toekomstfonds

dat er veel sloophout is, maar dat dat alleen

Duurzame Ontwikkeling net een mooi duwtje

hergebruikt wordt als het één-op-één past. En zo

in de rug. Want bij de start van nieuwe ideeën

wordt er nog steeds veel sloophout weggegooid”,

heb je vaak een financiële hobbel te nemen. Ik

aldus André van Bekkum. “We werkten voor diverse

kan het ook andere starters met innovatieve,

instellingen zoals Reinaerde en Cariander. Samen

duurzame ideeën aanraden.” Zijn droom is dat

hebben we het plan opgepakt om mensen met een

straks iedereen die zijn eigen huis bouwt nadenkt

afstand tot de arbeidsmarkt een plek in ons bedrijf

over hoe circulair hij kan en wil zijn. “Wij gaan bij

te geven. Zij maken bijvoorbeeld het sloophout vrij

onze bouwprojecten deze circulaire deurkozijnen

van spijkers en schroeven en geven een upgrade aan het kale hout, zodat we het

standaard aanbieden. Als de trend aanslaat dan gaan we verder met bijvoorbeeld

opnieuw kunnen gebruiken in raamkozijnen. Dat is geweldig mooi, maar heel

deuren, trappen en voorgevels. We hebben al twee bouwprojecten - Soesterhof

arbeidsintensief. Als ik nu onze nieuwe collega aan het werk zie, word ik daar heel

en naast station Vathorst - waar onze kozijnen een plekje krijgen.”
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4.5

Afval

Ontwikkeling in de stad: daling huishoudelijk restafval
Gemeente Amersfoort is verantwoordelijk voor de verzorging van de
afvalinzameling voor huishoudens in de stad. In figuur 25 is weergegeven hoeveel
kg restafval er jaarlijks per inwoner wordt ingezameld. Restafval is de laagste
waarde van afvalverwerking, en de hoeveelheid afval die op deze wijze wordt
ingezameld dient dan ook zo laag mogelijk te zijn. Sinds 2015 daalt het restafval
per inwoner jaarlijks met zo’n 3kg.
Figuur 25 Hoeveelheid ingezameld restafval per inwoner per jaar
voor Amersfoort
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Benchmark met andere steden
Voor Amersfoort daalt de hoeveelheid restafval per inwoner jaarlijks licht (figuur

ingezameld afval sterk stijgt. De gemeente Breda zamelt vanaf 2017 anders in,

26). Het percentage afvalscheiding steeg de laatste jaren, maar bleef in 2018

waarbij zij haar bewoners faciliteert met diverse vuilcontainers en een hogere

gelijk aan 2017 (figuur 27). Wat betreft hoeveelheid restafval en percentage

frequentie van het ophalen/legen van de containers. Ook zet zij in op uitgebreide

gescheiden afval is Amersfoort een middenmoter vergeleken met de andere vijf

communicatie met en ondersteuning van bewoners. Deze aanpak zorgt

gemeenten in deze benchmark. Het valt op dat in de gemeente Breda sinds 2016

vermoedelijk voor deze goede resultaten.

de hoeveelheid ingezameld restafval sterk daalt en het percentage gescheiden

Figuur 26 Hoeveelheid ingezameld restafval per inwoner per jaar voor

Figuur 27 Percentage gescheiden ingezameld huishoudelijk afval
door Amersfoort en vijf G40 steden
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5 Klimaatadaptatie en groen

5.2

5.1		 Doelen

Samenvatting 2019

Inzet gemeentelijk beleid

Onderstaande infographic (figuur 28) toont een selectie uit de in 2019 bereikte
Ons klimaat is zichtbaar aan het veranderen. Steeds vaker hebben we te maken

resultaten van klimaatadaptatie en groen. Een aantal projecten lichten we

met hoosbuien, hitte of een periode van aanhoudende droogte. Daarnaast staat

hieronder verder toe.

ook de biodiversiteit onder druk. Amersfoort wil in 2030 een klimaatbestendige
stad zijn met voldoende ruimte voor water en groen. Ondertussen groeit onze

Figuur 28 Bereikte resultaten klimaatadaptatie en groen in 2019

stad en is het een uitdaging om meer ruimte te vinden voor groen. Dat vraagt de
komende jaren onze aandacht en inzet samen met de stad. Klimaatmaatregelen
zijn vaak groene maatregelen. Daarom zetten we in op méér groen en groen dat
bijdraagt aan de biodiversiteit. Met minder verharding en meer groen bereiken
we een betere ‘sponswerking’ voor het opvangen van hevige regenbuien, meer
verkoeling tijdens hitte en een betere en gezondere leefomgeving voor plant, dier
en mens.

Bron: Gemeente Amersfoort, 2020
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Stand van de natuur in Amersfoort

Vooruitblik 2020

Op 4 december 2019 is in Het Groene Huis de tweede editie van ‘Stand van de
natuur in Amersfoort’ gepresenteerd. Aan de hand van ruim 100 beschermde,

Kennis en beleid

bedreigde en bijzondere planten en dieren geeft dit boekje een blik op de natuur

We richten ons op het opstellen van een adaptatiestrategie. Hierin concretiseren

van Amersfoort.

we inzichten in (modelmatige) kwetsbaarheden voor klimaatverandering naar
risico’s en risicovolle locaties. Hiervoor organiseren we een dialoog met de

Gesprekken met regenwatercoaches

relevante partners in de stad. In aanvulling hierop verbeteren we de monitoring

De campagne regenwatercoaches gaf gratis maatwerkadvies aan huis over

en ontwikkelen we indicatoren voor klimaatbestendigheid, biodiversiteit en

afkoppelen en vergroenen van de tuin. In het Vermeerkwartier, Leusderkwartier,

groen. We willen dat klimaatbestendigheid en groen opgenomen worden in de

Bergkwartier en Bosgebied zijn zo’n 100 adviesgesprekken gevoerd.

Omgevingsvisie en in het Omgevingsplan. Om dit te bereiken is het belangrijk
dat we de Groenkaart en het Groencompensatiebeleid afronden. Tot slot

Project steenbreek openbare ruimte

nemen we deel aan de City Deals ‘Waarde van groen en blauw in de stad’ en

In 2019 startten we met het project Steenbreek openbare ruimte in de wijken

‘Klimaatadaptatie’.

Nieuwland, Hooglanderveen, Soesterkwartier en Bergkwartier. Van de ruim 160
ideeën die de stad aan droeg, hebben we er 25 geselecteerd voor uitvoering.

Projecten openbare ruimte en gebiedsontwikkeling

De grotere plekken stemden we eerst nader af met de omwonenden. Hiervoor

In projecten pakt de gemeente zichtbaar het initiatief als het om vergroenen

vonden in januari inloopbijeenkomsten plaats. In 2020 zetten we het project

en klimaatbestendig inrichten gaat. Daar waar de stad op de schop gaat voor

door in nieuwe, nog te bepalen, wijken.

beheer, herinrichting of vernieuwing, nemen we klimaatadaptieve en groene
maatregelen op in ontwerp- of ontwikkelkaders en in de uitvoering. Denk aan het

Groene schoolpleinen

uitbreiden van beplanting voor vogels en insecten, vlinderstroken, vergroenen

In 2019 zijn 11 schoolpleinen stapsgewijs verder vergroend. Daarmee heeft

van (school)pleinen en aanleggen van buurtnatuurtuinen. In 2020 geven we

ongeveer de helft van de scholen inmiddels al initiatief genomen om het

tevens uitvoering aan de motie ‘Het dak op’ met een pilot subsidieregeling voor

schoolplein te vergroenen.

particulieren om meer zonnepanelen te realiseren.
Stad in actie
We blijven in 2020 bijdragen aan het stapsgewijs vergroenen van schoolpleinen,
zowel financieel als met kennis. Daarnaast onderzoeken we hoe we de overige
scholen kunnen enthousiasmeren en wat deze scholen nodig hebben om de
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stap naar vergroenen te zetten. Ook het project Steenbreek Openbare Ruimte

Inzet gemeente: kwetsbaarheden in detail in kaart

zetten we door: we voeren de projecten uit die zijn opgehaald in 2019. Voor 2020

De kwetsbaarhedenkaarten geven inzicht in de knelpunten in Amersfoort. We

selecteren we nieuwe wijken. Verder gaan de regenwatercoaches in 2020 opnieuw

willen op termijn inzoomen en voor alle wijken de lokale kwetsbaarheden goed

in twee wijken in gesprek over het omgaan met regenwater en vergroenen van

in beeld hebben, zodat de gemeente hierop kan inspelen. Momenteel is zo’n

tuinen. Dit doen we in een nieuwe vorm, waarbij mensen zich in groepen kunnen

lokale detaillering uitgevoerd voor één wijk: De Kruiskamp. Dit was een pilot. Vóór

aanmelden. En met de nieuwe subsidieregeling ‘Groen op  je dak’.

eind 2021 brengen wij voor alle Amersfoortse wijken de kwetsbaarheden voor
wateroverlast en droogte gedetailleerd in kaart.

5.3

Kwetsbaarheden in beeld/kaart

Amersfoort wil klimaatbestendig zijn door mee te groeien met de

5.4

Hitte/opwarming

klimaatverandering. Monitoren van het thema klimaatadaptatie is complex,

Gemeente Amersfoort is verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte

omdat effecten vaak pas zichtbaar zijn wanneer er klimaatextremen optreden,

in de stad. Doel van het klimaatadaptatiebeleid in Amersfoort is, onder andere,

of wanneer het geplaatste groen tot wasdom komt. Dat maakt een jaarlijkse

om bij werkzaamheden in de openbare ruimte deze ruimte klimaatbestendiger te

monitor lastig. Om deze reden kiezen we voor een aantal trendindicatoren

maken (rekening houden met meer hitte, droogte, wateroverlast en vergroten van

die een indicatie geven van de stand van zaken in de stad. Wanneer de

biodiversiteit). Ook op particulier gebied is de gemeente actief: zij spoort inwoners

klimaatscenario’s van het KNMI worden aangepast kunnen ook de stresstesten/

aan om hun tuin klimaatvriendelijk in te richten.

kwetsbaarhedenkaarten van Amersfoort geüpdatet worden, en kan
daadwerkelijk inzichtelijk worden gemaakt hoe Amersfoort toewerkt naar de

Ontwikkeling in de stad: 2019 warm jaar en hitterecord

gestelde ambitie om klimaatadaptief te zijn als stad (met als kanttekening dat

Het jaar 2019 was het op-twee-na warmste jaar ooit gemeten in Nederland en

ook de klimaatscenario’s veranderen).

voor het eerst kwam de temperatuur in Nederland boven de 40 graden Celsius.
Ook Amersfoort merkte hier de gevolgen van. Zo moesten de Kwekersbrug

In samenwerking met het platform Water Vallei en Eem zijn regionaal

tijdelijk dicht blijven vanwege het uitzetten van het metaal van de brug. Door

stresstesten uitgevoerd en zijn de klimaateffecten voor wateroverlast, hitte

de droogte was er, net als in 2018, weer een onttrekkingsverbod van water uit

en droogte in beeld gebracht voor de huidige situatie en het verwachte

oppervlaktewater.

klimaatscenario voor 2050. Zie www.klimaatvalleienveluwe.nl.
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5.5

Verharding

Ontwikkeling in de stad: verstening tuinen
In Amersfoort was in 2018 51% van de particuliere tuinen versteend (cijfers over

Ontwikkeling in de stad: verhouding verhard/onverhard in openbare

2019 zijn niet beschikbaar). Het gemiddelde van de steden in de Benchmark

ruimte vrijwel gelijk gebleven

(Almere, Breda, Haarlem, Leiden, Zwolle) was in 2018 52%. Figuur 30 toont de

De verhouding verhard en onverhard oppervlak in de openbare ruimte geeft

wijkcijfers over het jaar 2018. Uit de Stadspeiling 2019 blijkt dat de helft van de

inzicht in de mate van sponswerking van de openbare ruimte. Hoe hoger

inwoners als duurzaamheidsmaatregel de tuin al vergroend heeft en 10% van

het aandeel onverhard oppervlak, hoe makkelijker het is om regenwater op

plan is om dit te doen (O&S, 2020).

locatie te infiltreren. Momenteel bestaat 56,2% van de openbare ruimte uit
onverhard oppervlak (figuur 29). Dit is grotendeels openbaar groen, maar bestaat

Figuur 30 Verstening tuinen op wijkniveau

bijvoorbeeld ook uit halfverharding (grind- en waterdoorlatend substraat).
Overigens kan de hoeveelheid openbare ruimte door verdichting mogelijk
afnemen, waarbij het (door eisen voor stoepen en wegen) aandeel verhard
oppervlak in de openbare ruimte zal toenemen.12 Vergeleken met 2018 zien we
vrijwel geen verschil: het verharde oppervlak is met 0,2% afgenomen.
Figuur 29 Percentage verhard en onverhard oppervlak in openbare ruimte
44,0%

Verhard

43,8%
56,0%

Onverhard

56,2%

2019

2018

Bron: Gemeente Amersfoort, 2020

12 Hoewel inbreiding zowel op verhard als onverhard terrein kan plaatsvinden is de
verwachting dat het percentage verharding uiteindelijk groter wordt. Dit doordat nieuwe
gebouwen zorgen voor extra verharding en woningen voorzien moeten zijn van trottoirs, die
altijd aan bepaalde breedtes dienen te voldoen, en daarmee netto groen zullen vervangen.
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5.6

Biodiversiteit

Er zijn geen cijfers over biodiversiteit op gemeentelijk niveau beschikbaar. Het
gemeentelijke Centrum voor Natuureducatie en Milieu (CNME) in Amersfoort
geeft in haar publicatie ‘De Stand van de Natuur’ (2019) een voorzichtige
samenvatting van hoe het ervoor staat met de biodiversiteit in Amersfoort.
Dit doen zij op basis van de kennis over recente verspreiding (2019 vergeleken
met 2011), de landelijke trend, ecologische expertise en de kennis van lokale
vrijwilligersgroepen.

Vergroening tuinen: inwoners aan het woord
Maarten Mulder vormt samen met twee partners het bedrijf Buurjongens. Zij
stoorden zich aan de vele lelijke schuttingen in Nederland en besloten daar
een mooi alternatief voor te maken. “Wij proberen meer natuur in tuinen te
krijgen. We maken tuinafscheidingen met ruimtes voor planten, insecten en
vogels. En we zorgen dat ze niet overal dicht zijn. Zo zijn buurtuinen meer
met elkaar in verbinding én help je mee aan een groter leefgebied voor egels,
kikkers en andere dieren."

Hieruit blijkt dat aan dat de snelle achteruitgang van veel soorten in de 20e
eeuw in Amersfoort voorlopig gestopt lijkt te zijn. Van veel soorten in en om
Amersfoort neemt het verspreidingsgebied licht toe of het blijft gelijk. Genomen
maatregelen, zoals ecologisch bermbeheer, aanleg van kalkrijke kademuren in
nieuwbouwwijken, realisatie van de nieuwe natuurgebieden aan de oostkant van
Amersfoort dragen hieraan bij. Maar: er zijn ook soorten verdwenen en soorten
waarmee het slecht gaat en waarvoor niet eenvoudig maatregelen zijn te treffen.

Ze ontwerpen de schutting in overleg met hun opdrachtgever en komen hem
zelf plaatsen. De productie gebeurt samen met medewerkers van de sociale
werkvoorziening. Het maatwerk doen Maarten en zijn collega’s zelf. Er zijn
verschillende standaardschuttingen die je op je eigen manier kunt inrichten.
De schuttingen worden gemaakt van Nederlands Douglas- en Lariks-hout uit
duurzaam beheerde bossen. “We onderzoeken hoe we meer gebruik kunnen
maken van gebruikt hout en materiaal van oude schuttingen. Daar komt best
wat bij kijken: accepteren de klanten dat ze een tuinafscheiding van gebruikt
hout krijgen, welke garantie past daarbij en hoe gaan we om met afval? Ook
dat is weer een uitdaging.”

58

Klimaatadaptatie en groen

Terug naar de inhoudsopgave

Duurzaamheidsrapportage gemeente Amersfoort

5.7

Regenwaterafvoer

Ontwikkeling in de stad: afkoppeling van regenwaterafvoer
De gemeente neemt maatregelen om zoveel mogelijk regenwater lokaal te
infiltreren of via een hemelwaterriool in het oppervlaktewater te laten stromen.
In 2019 was een dakoppervlak van in totaal 24.400 m2 afgekoppeld van de
gemengde riolering.

Inzet gemeente: regenwatercoach
Circa 60% van de niet bebouwde ruimte in Amersfoort is particulier terrein.
Daarom stimuleren we bewoners om regenwater vast te houden en te gebruiken
in de tuin. De campagne regenwatercoaches heeft hierin ondersteund met een

Regenwater afkoppelen: inwoner aan het woord
Gerard de Vries vangt in een deel van zijn tuin het regenwater op in de regenton
die hij van zijn kinderen kreeg. En nu heeft hij ondergronds ook een watertank
aangelegd. Regenwater afkoppelen is goed voor het milieu. Het voorkomt dat
er schoon water in het riool komt. Gerard: “Dat water kun je gebruiken om
bijvoorbeeld je tuin te sproeien en het zorgt ervoor dat het grondwater op een
natuurlijke wijze wordt aangevuld en op peil wordt gehouden.” Gerard struinde
het internet af en vond deels tweedehands materialen op Marktplaats. Bij

gratis maatwerkadvies aan huis over afkoppelen en vergroenen van de tuin. In
het Vermeerkwartier, Leusderkwartier, Bergkwartier en Bosgebied zijn in 2019
zo’n 100 adviesgesprekken gevoerd. Uit de evaluatie is gebleken dat bijna 80%
van de adviesgesprekken is opgevolgd, vooral in de vorm van een wadi (hierdoor
kan regenwater worden opgevangen en in de grond zakken), groen dak of
regenton. Voor veel bewoners was de ervaring met droge zomers en de effecten
hiervan op de tuin een motivatie om op een andere manier met regenwater in de
tuin om te willen gaan.

elkaar kostte het hele project, inclusief de leidingen van zijn twee regenpijpen
naar de ondergrondse tank in de voortuin rond de 120 euro. Toen de gemeente
het riool in zijn straat ging aanpakken, konden de werkzaamheden bovendien
handig worden gecombineerd. Gerard is erg enthousiast over zijn ondergrondse
watertank. “Het is een hele klus om die te plaatsen, maar gebruik je fantasie,
maak een plan, ga gewoon aan de slag , betrek je buren erbij. Maak er een feestje
van! Het is goed voor het milieu en goed voor je tuin.”
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Meer groen, minder wateroverlast bij plein Zonnehof
De Zonnehof (Centrum) was een versteend plein met een

het regenwater beter op te vangen.

onaantrekkelijke parkeerplaats. Bij stortbuien ontstond er
vaak wateroverlast bij de lagergelegen parkeergarage De

Opvang regenwater

Souverein. Tijd voor verandering!

Zo zijn er zes waterputten aangelegd voor de opvang van overvloedig
regenwater dat uit de rioolbuizen komt. Deze putten zijn 28 meter
diep. Daarnaast zijn er twee kleine wadi’s aangelegd. In een wadi kan

Samen met de toekomstige bewoners van de nieuwbouw,

regenwater worden opgevangen en in de grond zakken. Alles bij elkaar

het waterschap en de gemeente werd het plein aangepakt.

kan er nu zes centimeter regenwater per uur in de bodem worden

De parkeerplaatsen verdwenen en er kwam een mooi groen

opgevangen. Een mooi voorbeeld van hoe de buurt groener wordt én

park voor in de plaats. Met daaronder een heel systeem om

minder wateroverlast heeft!

GOED VO OR B EEL D

Gezamenlijk plan
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6 Eigen huis op orde
6.1		 Doelen

Figuur 31

Voor het eigen huis van Amersfoort (de gemeentelijke organisatie zelf) zijn

1.800

geen concrete doelen gesteld. Wel vinden we dat de gemeente zelf het goede

1.600

voorbeeld moet geven.

1.400

CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie

1.200

CO2-uitstoot gemeentelijke organisatie

CO2-uitstoot gemeentelijke organisatie na daling nu stabiel
Gemeente Amersfoort gebruikt zelf stroom en gas voor haar eigen gebouwen,
de openbare verlichting en verkeersregelinstallaties. Ook gebruikt de gemeente
motorbrandstoffen in haar eigen wagenpark. Gekozen is om in dit hoofdstuk
te focussen op de eigen gebouwen in eigen beheer en de CO2-uitstoot die
daaraan gekoppeld is (het stadhuis, oftewel de panden Stadhuisplein 1-5). Sinds
2015 compenseert gemeente Amersfoort haar CO2-verbruik voor dienstreizen,

1.000
CO2 - uitstoot (ton)

6.2

800
600
400
200
0

2017
Elektriciteitsverbruik Stadhuis

2018

2019

Gasverbruik Stadhuis

Bron: Gemeente Amersfoort, RVO, 2020

het wagenpark, papier- en waterverbruik middels de Climate Neutral Group. Zij
compenseren de CO2 door te investeren in onder andere ‘cookstoves’-projecten in
Afrika. Ten opzichte van 2018 is het elektriciteitsgebruik en gasgebruik nagenoeg
gelijk gebleven (figuur 31). De daling tussen 2017 en 2018, heeft in 2019 dus niet
doorgezet. In 2019 was bijna de helft van de voertuigen van het gemeentelijke
wagenpark 100% elektrisch (6 van de 13). In 2018 waren dit er nog geen (de twee
hybride auto’s die we destijds hadden niet meegerekend).
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Naar een elektrisch wagenpark:
ambtenaar aan het woord

Ontwikkelen CO2-prestatieladder
Als gemeente gaan wij aan de slag met de CO2-prestatieladder, een
managementsysteem waarmee wij inzicht krijgen in de CO2-uitstoot van onze

Markt- en havenmeester Mano Chandoe:

eigen bedrijfsvoering.

“We zijn met onze dienstvoertuigen

De indicatoren hierbij zijn:

overgestapt van een benzine snorscooter

• Inzicht: het bepalen van de energiestromen en de CO2-footprint

naar een elektrische scooter, Aima Mine

• Reductie: het ontwikkelen van doelstellingen voor CO2-reductie

Plus, en van een hybride Golf GTE naar

• Transparantie: structurele communicatie over het CO2-beleid

een volledig elektrische auto, Kia Niro. Om

• Participatie: deelname aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-

sneller aan onze duurzaamheidswensen

reductie

en -eisen te kunnen voldoen hebben we

De CO2-Prestatieladder bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 gaat een

de auto een half jaar eerder al in gebruik

organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie. Vanaf niveau

genomen en het eerdere leasecontract

4 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten en sector.

overgesloten. Dat kostte een klein

Doelstelling is dat we in 2020 het certificaat behalen voor niveau 3.

stukje afkoop maar door voordeligere
structurele lasten (geen benzine meer)

Route verduurzaming vastgoed

werd het juist goedkoper. Een win-win

Binnen de gemeentelijke organisatie draagt het maatschappelijk vastgoed voor

situatie dus.”

een belangrijk deel bij aan de CO2-uitstoot. Een gedegen en gestructureerde
aanpak is nodig om (een deel van) het maatschappelijk vastgoed op een

“Momenteel zijn we aan het

programmatische wijze te verduurzamen gedurende de periode 2020 tot en met

inventariseren hoe wij ons gemeentelijke

2030. Oftewel een routekaart voor het verduurzamen van het maatschappelijk

dienstbootje kunnen ombouwen van een

vastgoed. Dit draagt enerzijds bij aan de gemeentelijke doelstelling om in

(zuinig) Solé dieseltje 16 pk inbouw naar

2030 zoveel mogelijk CO2-neutraal te zijn en anderzijds wil de gemeente een

een elektrische motor. De boot wordt

voorbeeldrol vervullen richting samenleving en bedrijven. Het verduurzamen

beperkt gebruikt door verschillende

van het maatschappelijk vastgoed brengt kosten/investeringen met zich

afdelingen van onze gemeente maar we

mee. In de Routekaart staat een planning voor de komende jaren met de

willen uiteraard toch over naar elektrisch.”

verduurzamingsplannen en financiële consequenties per vastgoedobject.
De routekaart wordt in het eerste kwartaal van 2020 opgeleverd.

63

Eigen huis op orde

Terug naar de inhoudsopgave

Duurzaamheidsrapportage gemeente Amersfoort

6.3

Recycling afval

Nieuw inkoopbeleid
In 2019 hebben wij ingezet op duurzaam aanbesteden. Een belangrijke

Steeds hoger aandeel recycling

ontwikkeling is dat het nieuwe inkoopbeleid is vastgesteld, met daarin

Naast het inzamelen van het huishoudelijk afval is de gemeente ook

duurzaamheid als onderdeel. Belangrijke punten hiervan zijn:

verantwoordelijk voor het inzamelen van het afval in het eigen stadhuis. Het

• Bij elke aanbesteding stellen we een verplicht ambitieweb op. Door

scheidingspercentage is flink aan het stijgen, terwijl het opgehaalde restafval in

dit ambitieweb kunnen wij een duidelijke afweging maken om welke

kwantiteit afneemt (tabel 5).

duurzaamheidsambities het gaat. Deze ambities kunnen we verwerken in de
eisen en gunningscriteria voor de offrerende partijen. Denk bijvoorbeeld aan

Tabel 5

Tonnage restafval en fractie gesorteerd afval

het uitdagen op de inzet van duurzamere voertuigen voor het groenbeheer, of

gemeentelijke organisatie

het uitdagen op circulaire oplossingen bij het beheer van de verkeerslichten.
In 2020 zal, waar van toepassing, nadrukkelijk ook meer worden uitgedaagd

kg restafval
% gescheiden ingezameld

2016

2017

2018

2019

39.287

32.375

26.091

25.084

46%

67%

75%

86%

op de MKI (Milieu Kosten Indicator). De MKI is een indicator die iets zegt over
de milieubelasting van toegepaste materialen. Hoe lager de MKI hoe beter.
• We verplichten om zoveel mogelijk CO2-neutraal aan te besteden. Eventuele
overgebleven CO2-impact wordt in een geldbedrag omgezet en gestort in

Bron: Gemeente Amersfoort / Renewi, 2020

een compensatiefonds voor de realisatie van duurzame projecten in de stad
Amersfoort. De eerste projecten die hieraan voldoen komen begin 2020

6.54 Inkoopprocedures

op de markt. De CO2-compensatie wordt op termijn een indicator in deze

Onze duurzame ambities voor circulaire economie hebben wij verwerkt in het

duurzaamheidsrapportage.

inkoopbeleid en handboeken. Hierbij is ook flink geïnvesteerd in het opleiden

• Voor de gunning van projecten in de buitenruimte houden wij verplicht de

van de interne organisatie, zodat de gewenste resultaten ook daadwerkelijk

CO2-prestatieladder (zie hierboven) aan. Ook vullen wij voor projecten in de

worden behaald. Onze inspanningen op het vlak van duurzaam inkopen werden

buitenruimte een duurzaamheidsdashboard in waarmee we de mate van

in december 2019 beloond met de tweede plaats voor Duurzaam Aanbesteden

duurzaamheid van projecten vastleggen. Dit dashboard kan op termijn ook

door Overheden in algemene zin; vergeleken met alle gemeenten eindigden we

opgenomen worden in deze duurzaamheidsrapportage.

op de eerste plaats (een analyse van Het Aanbestedingsinstituut in opdracht van
Bouwend Nederland, 2019).
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Bijlage 1: Mogelijkheden en beperkingen
van monitoren en benchmarken

Figuur 1

Voorbeeld van het effect gemeentelijk beleid op de effecten in
de stad, weergegeven voor CO2
Effecten in de stad

Monitoren
CO2-emissie

Bij monitoren kijk je naar de behaalde resultaten op een bepaald onderwerp. Dit
kan meerdere doelen hebben. Monitoren kan inzichtelijk maken wat de trends en
ontwikkelingen zijn in de stad, wat de gepleegde inzet is van het eigen beleid, of

Energiegebruik (TJ)

wat het effect is van het eigen beleid.
Inzet en effect
gemeentelijk beleid

De reden om dit inzichtelijk te maken is ook tweeledig. Ten eerste kan monitoren
inzicht verschaffen over de onderwerpen waar een gemeente beleid op maakt.
Trends in de stad kunnen reden zijn om het beleid aan te passen. Daarmee geeft

Autonome
ontwikkelingen

EU-beleid

NL-beleid

Amersfoort-beleid

monitoring antwoord op de vraag: doen we de juiste dingen? Ten tweede kan
monitoren inzicht geven in wat de huidige beleidsinspanningen bereiken, en of

Inzet en effect gemeentelijk beleid

dat in lijn ligt met de verwachtingen die men eerder had bij het opstellen van dit

Gemeente Amersfoort voert zelf beleid om haar beleidsdoelen te halen. Bij het

beleid: doen we de dingen goed?

evalueren van
beleidsmaatregelen zijn twee zaken relevant:

Ontwikkelingen in de stad

• Hebben wij de inzet gepleegd die wij verwacht hadden te plegen?

Voor monitoring van de trends in de stad kan gebruik worden gemaakt van

• Heeft deze inzet het beoogde effect gehad?

vele verschillende meetgegevens. Deze gegevens laten door de jaren heen

Het effect van gemeentelijke beleidsmaatregelen is niet een-op-een te bepalen

een ontwikkeling zien op een beleidsthema. Deze ontwikkeling komt niet

door de ontwikkelingen in de stad te meten (figuur 1). Het is daarom noodzakelijk

(alleen) door het gemeentelijk beleid maar is een samenloop van trends in de

om de inzet van het gemeentelijk beleid los in beeld te brengen.

maatschappij, landelijk beleid, gemeentelijk beleid, et cetera (zie figuur 1). Door
de ontwikkelingen van al deze terreinen in de stad te meten kunnen we zien of
wij onze gemeentelijke doelen kunnen bereiken.
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Inzet kan gemeten worden
Wanneer op voorhand de verwachte inzet bij het opstellen van gemeentelijke

Figuur 2

Voorbeeld van het effect gemeentelijk beleid op de effecten in
de stad, weergegeven voor CO2

acties is verwoord kan altijd in beeld worden gebracht wat de inzet is geweest
van het beleid van de gemeente, en of dit overeenkomt met de inzet die van
te voren was verwacht. Denk bijvoorbeeld aan een aantal bijeenkomsten, uren
advies e.d.
Niet bij elk zinvol beleid is het effect meetbaar
Het effect van gemeentelijk beleid is niet altijd goed in beeld te brengen. Hoe
actiever de rol van een gemeente in de concrete realisatie van een project,
bijvoorbeeld door het zelf te doen, hoe meer het beleid een direct en meetbaar

Zelf
doen

Meetbaar effect

Stimuleren
Regisseren
Faciliteren

effect heeft. Het tegenovergestelde geldt ook. Vaak gaat het gemeentelijk beleid
niet alleen over het uitvoeren van concrete acties, maar juist ook over het zorgen

Kortom: het effect van het beleid is niet altijd te meten, wel is het altijd mogelijk

dat de juiste randvoorwaarden aanwezig zijn zodat partijen in de stad concrete

om bij te houden wat de gepleegde inzet is geweest.

acties kunnen uitvoeren. Deze randvoorwaarden zijn niet overbodig: ze zorgen
voor het fundament waarop gewerkt kan worden aan het verduurzamen van de
stad. Het effect van dit beleid is echter indirect, en kan niet een-op-een worden
toegewezen aan de beleidsinspanning. Als een bewoner een warmtepomp
installeert, komt dit dan door een beleidsvisie van gemeente Amersfoort,
of de informatiecampagne van de gemeente? Of had hij de warmtepomp
ook geïnstalleerd als deze er niet waren? Zie Figuur 2 voor een schematische
weergave van dit idee.
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Benchmark met andere steden

hebben relatief veel corporatiewoningen. Leiden heeft relatief veel vooroorlogse
woningen en heeft, net als Amersfoort, een historische binnenstad. Breda heeft

Keuze voor steden

relatief veel vroegnaoorlogse woningen.

Naast de presentatie van de cijfers voor Amersfoort, wordt in deze rapportage
op sommige punten de vergelijking gemaakt met vijf andere steden uit de

Bereikbaarheid

G40. Er is hierbij gekozen voor Almere, Breda, Haarlem, Leiden en Zwolle, omdat

In Zwolle zijn relatief minder banen binnen acceptabele tijd te bereiken dan in de

deze bijvoorbeeld vergelijkbaar zijn qua aanwezige industrie en verkeer of

andere steden.

het bouwjaar van panden. Deze keuzen hebben wij gemaakt op basis van de
Atlas voor Gemeenten (2019). Hoewel is gekozen voor vergelijkbare steden,

Betere vergelijking door rekening te houden met aantal huishoudens en

kunnen lokale kenmerken toch leiden tot verschillen. Een aantal belangrijke

werknemers

overeenkomsten en verschillen staan hieronder beschreven. Bij vergelijking van

Om een eerlijke vergelijking te kunnen maken met deze gemeenten zijn de cijfers

trends in Amersfoort met deze gemeenten dient dit steeds in het achterhoofd

voor wonen en mobiliteit gedeeld door het aantal huishoudens. Voor de sector

gehouden te worden.

werken (bestaande uit de sectoren commerciële en publieke dienstverlening,
industrie en landbouw) is gekozen om de cijfers te delen door het aantal

Overeenkomsten en verschillen tussen gekozen steden

werknemers per sector, om zo rekening te houden met forenzen.

Economie
Atlas voor gemeenten: Amersfoort, Breda, Haarlem, Leiden en Zwolle staan
vrij hoog op de sociaal-economische index (o.a. banen, werkloosheid, armoede,
bijstand), waarvan Amersfoort op de hoogste plaats. Almere wat lager
(21e plaats). Qua werkgelegenheid is ook Almere wel vergelijkbaar.
Bevolking
Almere is net als Amersfoort een relatief jonge stad. Breda en Haarlem zijn
relatief minder jonge steden.
Woningen
Almere heeft relatief veel koopwoningen, gevolgd door Amersfoort. Haarlem,
Zwolle en vooral Leiden hebben relatief weinig koopwoningen. Leiden en Zwolle
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Stadspeiling 2019: duurzaamheid
Dorien de Bruijn, februari 2020

Amersfoorters is gevraagd hoe zij tegenover duurzaamheid staan. Tweederde (65%) maakt
zich regelmatig zorgen over klimaatverandering. Daarnaast streeft 72% in zijn of haar
gedrag naar een duurzame leefstijl. Tegelijkertijd is niet iedereen bereid te investeren in
duurzaamheid (56% wel, 16% niet). Overigens denken Amersfoorters verschillend over
klimaatverandering en duurzaamheid en dit lijkt deels samen te hangen met sociaaleconomische status (zoals opleidingsniveau en inkomen van inwoners). Daarnaast zijn er
verschillen per wijk.
Bijna alle Amersfoorters (90%) nemen al minimaal één duurzame maatregel. De duurzame
maatregel die Amersfoorters het vaakst nemen, is (vaker) de fiets, bus of trein nemen in
plaats van de auto. Vooral mensen met een koophuis en met een hoog opleidingsniveau
nemen nu al (verschillende) duurzame maatregelen.
Wat zijn redenen om de woning niet (nog verder) te verduurzamen? Amersfoorters
noemen het vaakst dat hun huis al duurzaam genoeg is / dat ze al veel doen (34%),
gevolgd door dat ze in een huurhuis wonen / geen invloed hebben op het verduurzamen
van hun woning (25%). Hierbij valt op dat kopers vaker dan huurders aangeven dat hun
huis al duurzaam genoeg is / dat ze al veel doen.
15% van de Amersfoorters noemt zelf een andere reden om hun woning niet (nog verder)
te verduurzamen. Meest genoemd zijn: 1) beperkte verduurzamingsmogelijkheden door
type woning, 2) twijfel of investering rendabel is, 3) wachten op duidelijk gemeenteen/of overheidsbeleid.

Stad met een hart

1

Aanleiding en onderzoeksopzet
Het Programma Duurzaamheid is volop in ontwikkeling. Om een effectieve aanpak en
communicatiestrategie te kunnen ontwikkelen, is er behoefte aan informatie. Hoe staan de
inwoners van Amersfoort tegenover duurzaamheid en welke rol zien zij hier voor zichzelf
in? Welke duurzame maatregelen hebben zij genomen of zijn zij bereid om te nemen?
Welke drempels zijn er om de woning niet (verder) te verduurzamen? Met deze informatie
wil het Programma Duurzaamheid een beeld krijgen van de bewonersprofielen in de
wijken. Zo wordt op wijkniveau inzichtelijk waar draagvlak zit en hoe inwoners het beste
aangesproken kunnen worden. Deze informatie helpt beleidsmedewerkers bij het maken
van keuzes over de aanpak. Ook helpt het de communicatiemedewerker om een effectieve
communicatiestrategie op het gebied van duurzaamheid te ontwikkelen.
Onderzoek & Statistiek (O&S) is door het Programma gevraagd om dit onderzoek uit te
voeren. Voor dit onderzoek zijn vragen over duurzaamheid toegevoegd aan de Stadspeiling
2019. De Stadspeiling wordt gehouden onder Amersfoorters in de leeftijd van 18 tot 85 jaar
(exclusief bevolking in tehuizen en instellingen). Via een aselecte steekproef uit het
bevolkingsregister zijn zo’n 10.000 Amersfoorters benaderd om een vragenlijst in te vullen.
Vragen gingen over verschillende onderwerpen, waaronder over duurzaamheid. Bijna 4200
personen hebben in het najaar van 2019 aan het onderzoek meegedaan. Dat is een respons
van 42%. De respondenten zijn gewogen naar leeftijd, huishouden en wijk, waardoor de
uitkomsten een betere afspiegeling vormen van de totale populatie.

Resultaten
1.1

Opvattingen over klimaatverandering en duurzaamheid

Meerderheid maakt zich zorgen over klimaatverandering
De gemeente Amersfoort besteedt aandacht aan de gevolgen van de klimaatverandering.
Zij streeft duurzaamheid na, bijvoorbeeld door het stimuleren van het gebruik van zonneenergie en de fiets. Maar ook door afvalscheiding en het vergroenen van de woonomgeving.
Hoe staan de inwoners van Amersfoort tegenover duurzaamheid en welke rol zien zij hier
voor zichzelf in?
Tweederde (65%) van de Amersfoorters maakt zich regelmatig zorgen over de
klimaatverandering, terwijl 11% dit niet doet (zie figuur 1). Daarnaast streeft bijna
driekwart (72%) in zijn of haar gedrag naar een duurzame leefstijl. Tegelijkertijd is niet
iedereen bereid te investeren in duurzaamheid: 56% is hiertoe bereid, ook als hen dat geld
kost, terwijl 16% hier niet toe bereid is.
Wat opvalt is dat ongeveer een kwart van de Amersfoorters deze stellingen met ‘neutraal’
beantwoordt. Zij zijn het dus niet uitgesproken eens of oneens met de stellingen.

2

Figuur 1

Mening Amersfoorters over klimaatverandering en duurzaamheid

Ik maak me regelmatig zorgen over de
klimaatverandering.

In mijn gedrag streef ik naar een
duurzame leefstijl.

Ik ben bereid te investeren in
duurzaamheid, ook als me dat geld kost.
0%
helemaal eens

mee eens

20%

neutraal

40%
mee oneens

60%

80%

100%

helemaal oneens

Bron: O&S, Stadspeiling 2019

Grote verschillen in opvattingen tussen verschillende groepen
Amersfoorters denken verschillend over klimaatverandering en duurzaamheid. Deze
verschillen lijken samen te hangen met sociaal-economische status (zoals opleidingsniveau
en inkomen van inwoners). Zo maken Amersfoorters met een lager opleidingsniveau en/of
huurders van een corporatiewoning zich minder zorgen over klimaatverandering, streven
minder naar een duurzame leefstijl en zijn minder bereid te investeren in duurzaamheid
(vergeleken met Amersfoorters met een hoger opleidingsniveau en/of bewoners van een
particuliere huurwoning of koopwoning).
Wijkverschillen in opvattingen over klimaatverandering en duurzaamheid
De inwoners van enkele wijken denken anders over klimaatverandering en duurzaamheid
dan gemiddeld in Amersfoort. Dit heeft niet alleen te maken met sociaal-economische
verschillen, maar lijkt ook deels samen te hangen met het type wijk. Zo maken inwoners
van het Bergkwartier zich vaker regelmatig zorgen over klimaatverandering, terwijl
inwoners van Nieuwland dit juist minder doen. We zien dezelfde wijkverschillen bij
bereidheid om te investeren in duurzaamheid, ook als dat geld kost: relatief hoge
bereidheid in het Bergkwartier, relatief weinig in Nieuwland. Ook inwoners van Vathorst
zijn relatief weinig bereid hierin te investeren. Dit is begrijpelijk, want in Vathorst en
Nieuwland staan relatief veel ‘nieuwbouwhuizen’ die al goed geïsoleerd zijn. Mensen in
deze wijken zeggen dan ook relatief vaak dat hun huis al duurzaam genoeg is / ze al veel
doen (zie ook paragraaf 1.3). In het Bergkwartier staan juist veel jaren ’30 woningen, waar
dus meer investeringen in duurzaamheid mogelijk zijn.
Bijna dezelfde wijkverschillen zien we bij het streven van inwoners naar een duurzame
leefstijl. Relatief veel inwoners van Bergkwartier streven hiernaar, evenals inwoners van
Kattenbroek. In Nieuwland, Vathorst en Soesterkwartier streven minder inwoners in hun
gedrag naar een duurzame leefstijl.
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1.2

Duurzame maatregelen

90% neemt al duurzame maatregel(en)
Er zijn allerlei manieren waarop mensen zelf iets kunnen doen aan duurzaamheid.
Amersfoorters is gevraagd welke concrete duurzame maatregelen zij al nemen, of dat zij
bereid zijn om dit te doen. 90% van de Amersfoorters neemt al minimaal één duurzame
maatregel. Daarnaast neemt 5% geen maatregel, maar is wel van plan dit te gaan doen.
Tot slot neemt 5% geen duurzame maatregel en is dit ook niet van plan.
Meest genomen duurzame maatregel: (vaker) fiets, bus of trein nemen
De duurzame maatregel die Amersfoorters het vaakst nemen, is (vaker) de fiets, bus of
trein nemen in plaats van de auto: 66% doet dit al, en nog eens 10% is dit van plan te doen
(zie figuur 2). Andere duurzame maatregelen die ongeveer de helft van de Amersfoorters
nemen of hebben genomen, zijn: minder of geen vlees eten, het vergroenen van de tuin,
ontspullen / minder spullen kopen, en isoleren van de woning.
De maatregel die de minste Amersfoorters nemen, is het kopen of leasen van een
elektrische auto: 6% doet dit of heeft dit gedaan. Opvallend bij dit onderwerp is dat een
grote groep (34%) aangeeft dat ze dit niet willen of kunnen. Amersfoorters met een lager
opleidingsniveau zeggen dit vaker dan hoger opgeleiden.
Figuur 2

Welke duurzame maatregelen willen Amersfoorters nemen?

(vaker) de fiets, bus of trein nemen in
plaats van de auto
minder of geen vlees eten

het vergroenen van de tuin

ontspullen / minder spullen kopen

isoleren van de woning

minder of niet vliegen
plaatsen van zonnepanelen op het dak van
de woning
kopen of leasen van een elektrische auto
0%

20%

dat doe ik al / heb ik al gedaan
dat weet ik nog niet
niet van toepassing

40%

60%

dat ben ik van plan te doen
dat wil of kan ik niet

Bron: O&S, Stadspeiling 2019
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Duurzame maatregelen nemen niet altijd mogelijk voor huurders
Bij een aantal duurzame maatregelen antwoordt ongeveer een kwart van de Amersfoorters
‘niet van toepassing’. Bijvoorbeeld bij het plaatsen van zonnepanelen, isoleren van de
woning en vergroenen van de tuin. Logischerwijs antwoorden relatief meer huurders (dan
kopers) met niet van toepassing bij deze woning gebonden maatregelen. Immers,
waarschijnlijk beslissen corporaties of particuliere verhuurders doorgaans over het nemen
van duurzame maatregelen en hebben huurders hier zelf beperkt invloed op. Ook is het
voor huurders waarschijnlijk financieel minder aantrekkelijk om zelf te investeren in hun
huurhuis.
Bij niet woning gebonden maatregelen verschillen tussen groepen
Ook bij andere, niet woning gebonden, duurzame maatregelen zien we verschillen tussen
Amersfoorters. Bijvoorbeeld bij minder of geen vlees eten, minder of niet vliegen, en
ontspullen / minder spullen kopen. De verschillen bij deze maatregelen lijken samen te
hangen met sociaal-economische status (zoals opleidingsniveau en inkomen van inwoners).
Amersfoorters met een lager opleidingsniveau en/of huurders van een corporatiewoning
nemen namelijk minder vaak deze maatregelen en zeggen vaker dat deze maatregelen
voor hen niet van toepassing zijn (vergeleken met Amersfoorters met een hoger
opleidingsniveau en/of bewoners van een particuliere huurwoning of koopwoning).
Ook in wijkverschillen onderscheid huur- en koopwoning …
Bij de verschillen tussen wijken zien we de hierboven beschreven verschillen tussen huuren koopwoningen terug. In de Binnenstad, Koppel, Kruiskamp, Liendert, Schuilenburg en
Randenbroek - wijken met relatief veel huurwoningen – zeggen relatief veel inwoners dat
het plaatsen van zonnepanelen, het isoleren van de woning en/of het vergroenen van de
tuin voor hen niet van toepassing is.
… maar ook samenhang met streven naar duurzame leefstijl
Bij de andere, niet woning gebonden, duurzame maatregelen zien we minder uitgesproken
wijkverschillen. Wel nemen inwoners van het Bergkwartier, de Binnenstad, en Kattenbroek
vaker (één of meer van) deze maatregelen, zoals minder of geen vlees eten, minder of niet
vliegen, ontspullen / minder spullen kopen, en/of (vaker) de fiets, bus of trein nemen in
plaats van de auto. Inwoners van met name Vathorst doen dit juist minder vaak. We zagen
ongeveer dezelfde wijkverschillen bij het streven naar een duurzame leefstijl. Dit is
begrijpelijk: inwoners die in hun gedrag streven naar een duurzame leefstijl zullen meer
geneigd zijn deze duurzame maatregelen te nemen.

1.3

Drempels (verder) verduurzamen woning

Redenen niet (verder) verduurzamen: al duurzaam genoeg of geen invloed op
Amersfoorters is gevraagd wat voor hen redenen zijn om hun woning niet (nog verder) te
verduurzamen. Eén op de drie (34%) zegt dat hun huis al duurzaam is, of dat ze al veel
doen (zie figuur 3). Verder zegt een kwart (25%) dat ze in een huurhuis wonen of geen
invloed hebben op het verduurzamen van hun woning. De minst genoemde reden (6%) is:
‘ik geloof niet dat het verduurzamen van woningen effect heeft op het klimaat’.

5

Figuur 3

Wat zijn redenen om de woning niet (nog verder) te verduurzamen?

mijn huis is al duurzaam genoeg /
ik doe al veel

34%

ik woon in een huurhuis /
ik heb er geen invloed op

25%

ik kan het niet betalen

18%

andere reden

15%

ik weet er (nog) niet genoeg van

15%

ik zou het wel kunnen betalen,
maar ik vind het te duur

12%

ik ben van plan veel te doen

10%

ik heb daar geen bijzondere reden voor*
ik geloof niet dat het verduurzamen van
woningen effect heeft op het klimaat

6%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Toelichting:
* De reden ‘ik heb daar geen bijzondere reden voor’ is onterecht alleen in de papieren vragenlijst opgenomen,
en dus niet in de digitale vragenlijst. Van de respondenten die de vragenlijst op papier heeft ingevuld, geeft
8% deze reden. Dit percentage is niet representatief voor de totale populatie, omdat respondenten die de
vragenlijst op papier invullen andere antwoorden op deze vraag geven dan respondenten die de vragenlijst
digitaal invullen. Het werkelijke percentage kan dus iets hoger of lager dan 8% liggen.
De antwoorden tellen niet op tot 100%, omdat respondenten meerdere antwoorden mochten aankruisen.
Bron: O&S, Stadspeiling 2019

Andere drempels voor verduurzamen van huur- of koopwoning
Redenen die Amersfoorters noemen om hun woning niet (nog verder) te verduurzamen,
verschillen sterk tussen inwoners met een huurwoning (van een corporatie of particulier)
en koopwoning. De meest genoemde reden onder kopers is dat hun huis al duurzaam
genoeg is of dat ze al veel doen: 44% van de kopers noemt dit, tegenover ruim 10% van de
huurders. Bij huurders wordt vanzelfsprekend ‘ik woon in een huurhuis / ik heb er geen
invloed op’ het vaakst genoemd: circa 90% van de huurders kruist dit aan, tegenover
slechts 1% van de kopers.
Wat verder opvalt is dat alle andere redenen vaker door kopers worden genoemd, behalve
de reden ‘ik kan het niet betalen’. Deze reden noemen huurders en kopers even vaak.
Daarentegen zeggen kopers vaker dat ze het wel kunnen betalen, maar het te duur vinden.
Drempels voor verduurzamen verschillen per wijk
Inwoners van verschillende wijken noemen andere redenen waarom zij hun woning niet
(nog verder) verduurzamen.
Allereerst zien we bovenstaand verschil tussen huur- en koopwoningen. Voor inwoners van
de Binnenstad, Soesterkwartier, Koppel, Kruiskamp, Liendert, Schuilenburg en
Randenbroek - wijken met relatief veel huurwoningen – is relatief vaak de reden dat ze in
een huurhuis woning of er geen invloed op hebben. Inwoners van Nieuwland en Hoogland –
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met relatief veel koopwoningen – en de nieuwste wijk Vathorst zeggen juist vaak dat hun
huis al duurzaam genoeg is of dat ze al veel doen.
In Schothorst-Noord, Vermeer- en Leusderkwartier, de Berg-Zuid en Kattenbroek zeggen
relatief veel inwoners dat ze van plan zijn veel te doen. Tegelijkertijd noemen relatief
veel inwoners van het Leusderkwartier, en ook Hoogland, dat ze er (nog) niet voldoende
van weten. Eveneens in het Leusderkwartier, en ook in Nieuwland, geloven relatief veel
mensen dat het verduurzamen van woningen geen effect heeft op het klimaat.
Voor inwoners van Kruiskamp en Kattenbroek zijn de kosten relatief vaak de reden dat ze
hun woning niet (nog verder) verduurzamen. Daarnaast zeggen relatief veel inwoners van
Kattenbroek dat ze het wel zouden kunnen betalen, maar dat ze het te duur vinden.
Andere drempels niet (verder) verduurzamen woning
Ongeveer één op de zeven Amersfoorters (15%) heeft, naast de redenen in figuur 3, een
andere reden om hun woning niet (nog verder) verduurzamen. Hieronder staan de meest
genoemde redenen.
1. Beperkte mogelijkheden door type woning
Veel mensen lichten toe dat ze geen of beperkte mogelijkheden hebben om hun woning te
verduurzamen. Zeer veelvuldig noemt men hierbij de afhankelijkheid van een Vereniging
van Eigenaars (VvE). Zo zegt iemand: “Ik zou verder willen verduurzamen, maar zit in een
VVE en ben afhankelijk van de wil van anderen”.
Daarnaast is voor diverse mensen verduurzaming lastig, omdat hun woning een monument
of beschermd stadsgezicht is (bijvoorbeeld geen zonnepanelen mogen plaatsen). Of men
woont in een oude woning waar verduurzaming niet of maar beperkt mogelijk is.
2. “Zijn de investeringen rendabel?”
Dit vraagt een inwoner zich af. Veel mensen hebben twijfels over of ze hun investering
terugverdienen. Voor mensen op leeftijd en mensen die binnenkort (willen) verhuizen, is
dit een reden om nu niet (verder) te verduurzamen. Zo zegt iemand: “Weten niet hoe lang
wij hier nog blijven wonen en derhalve vinden wij het de investering niet waard.”
Maar meer mensen hebben twijfels over (verdere) investeringen. Ze noemen hierbij
bijvoorbeeld de (te) hoge kosten, hun al lage energiegebruik, hun al duurzame huis, of te
veel onduidelijkheid. Zo zegt een inwoner: “Veel makkelijke maatregelen (zonnepanelen,
isolatie, dubbel glas) heb ik al genomen. Voordat ik meer grote investeringen ga doen
moet eerst duidelijk zijn welke maatregelen verstandig/echt duurzaam zijn.” Meer
mensen zeggen behoefte te hebben aan duidelijkheid (zie punt 3 hieronder).
3. Wachten op duidelijk gemeente- en/of overheidsbeleid
Er is “veel onduidelijkheid omtrent de toekomst van verduurzaming (kosten, subsidie,
soort energie over een aantal jaar, etc.)”, zoals één inwoner de mening van meer
Amersfoorters verwoordt. Amersfoorters wachten op duidelijkheid vanuit de gemeente
en/of rijksoverheid. Zo lichten mensen toe:
• “Er moet meer duidelijk worden via de rijksoverheid. Er is op dit moment nog niets
besloten, dus gaan we zeker nog niet investeren.”
• “De plannen van de gemeente voor de wijk zijn nog niet bekend. Als VvE zullen wij
daar t.z.t. op reageren met de benodigde maatregelen.”
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•

“Zonnepanelen, warmtepompen e.d., ik zou het wel willen, maar ik vind het
behoorlijk duur om nu te investeren in verduurzamen middelen, want als er in Den
Haag weer wat veranderd, is het ineens allemaal niet meer goed en moet het weer
anders.”

Andere opmerkingen over duurzaamheid
Aan het einde van de vragenlijst kregen Amersfoorters de mogelijkheid om hun
antwoorden over duurzaamheid toe te lichten. Veel antwoorden zijn hierboven al genoemd
bij de drempels om woningen niet (verder) te verduurzamen. Andere opmerkingen zijn:
• Rol van de gemeente. Enkele mensen vragen een rol van de gemeente bij
verduurzaming, vooral wat betreft subsidiëring. Daarnaast wordt faciliteren van en
voorlichting aan inwoners, evenals begeleiding van VvE’s een enkele keer genoemd.
Ook maken enkele inwoners kritische opmerkingen over het kappen van bomen.
• Duurzame maatregelen en leefstijl. Veel mensen lichten toe welke duurzame
maatregelen ze al hebben genomen of beschrijven hun duurzame leefstijl.
• Type woning. Diverse mensen wijzen op de slechte isolatie van (huur)woningen.
Enkele bewoners van appartementencomplexen hebben behoefte aan gescheiden
(gft-)afval inzamelen.
• Amersfoort versus de wereld. Enkele inwoners zijn kritisch over de beperkte invloed
van burgers, Amersfoort of Nederland, vergeleken met de grote invloed van grote
bedrijven en de wereld.
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Bijlage 1 Vragenlijst met scores
Het percentage tussen haakjes achter de vraag toont het aandeel respondenten dat de
vraag heeft beantwoord.
De percentages tellen op tot meer dan 100% als inwoners meerdere antwoorden mochten
geven.
1.

De gemeente Amersfoort besteedt aandacht aan de gevolgen van de klimaatverandering.
Zij streeft duurzaamheid na, bijvoorbeeld door het stimuleren van het gebruik van zonne-energie
en de fiets. Maar ook door afvalscheiding en het vergroenen van de woonomgeving.
Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen? (98%)

ik maak me regelmatig zorgen over de
klimaatverandering
in mijn gedrag streef ik naar een
duurzame leefstijl
ik ben bereid te investeren in
duurzaamheid, ook als me dat geld
kost

2.

neutraal
23%

mee
oneens
7%

helemaal
oneens
4%

weet niet
/ geen
mening
2%

54%

23%

3%

1%

2%

40%

28%

10%

5%

3%

helemaal
eens
24%

mee
eens
40%

17%
14%

Er zijn allerlei manieren om zelf iets te doen aan duurzaamheid.
Hieronder staan enkele voorbeelden genoemd.
Kunt u aangeven wat u nu al doet of wat u van plan bent te doen? (94-98%)
dat doe ik
dat ben ik
al/ heb ik al van plan te
gedaan
doen

dat weet ik
nog niet

dat wil of
kan ik niet

niet van
toepassing

plaatsen van zonnepanelen op het
dak van de woning

22%

16%

21%

22%

19%

isoleren van de woning

46%

8%

12%

10%

24%

kopen of leasen van een elektrische
auto

6%

12%

25%

34%

23%

het vergroenen van de tuin

50%

10%

9%

8%

23%

(vaker) de fiets, bus of trein nemen
in plaats van de auto

66%

10%

7%

12%

5%

minder of niet vliegen

37%

9%

20%

20%

14%

minder of geen vlees eten

51%

12%

14%

18%

5%

ontspullen / minder spullen kopen

48%

17%

19%

9%

7%
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3.

Wat zijn voor u redenen om uw woning niet (nog verder) te verduurzamen? (98%)
meerdere antwoorden mogelijk
34% mijn huis is al duurzaam genoeg / ik doe al veel
10% ik ben van plan veel te doen
25% ik woon in een huurhuis / ik heb er geen invloed op
18% ik kan het niet betalen
12% ik zou het wel kunnen betalen, maar ik vind het te duur
15% ik weet er (nog) niet genoeg van
6%

ik geloof niet dat het verduurzamen van woningen effect heeft op het klimaat

*

ik heb daar geen bijzondere reden voor

15% andere reden, namelijk

* De reden ‘ik heb daar geen bijzondere reden voor’ is onterecht alleen in de papieren vragenlijst opgenomen,
en dus niet in de digitale vragenlijst. Van de respondenten die de vragenlijst op papier heeft ingevuld, geeft
8% deze reden. Dit percentage is niet representatief voor de totale populatie, omdat respondenten die de
vragenlijst op papier invullen andere antwoorden op deze vraag geven dan respondenten die de vragenlijst
digitaal invullen. Het werkelijke percentage kan dus iets hoger of lager dan 8% liggen.

4.

Als u wilt kunt u uw antwoorden over duurzaamheid hieronder toelichten.*

* Deze vraag is onterecht alleen in de papieren vragenlijst opgenomen, en dus niet in de digitale vragenlijst.
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