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 Onderwerp 

Initiatiefvoorstel ter instemming van het raadslid Bosman (D66) getiteld: ‘Meer energie 
besparen binnen gemeentelijk vastgoed’ en kennisnemen van de bestuurlijke reactie 
 
Met dit initiatiefvoorstel stel ik u voor het volgende besluit te nemen: 

Tekst van openbare 

besluiten wordt 

gepubliceerd 

De gemeenteraad van Amsterdam 

Gezien het initiatiefvoorstel van het raadslid mevrouw Bosman van D66, getiteld: 
‘Meer energie besparen binnen gemeentelijk vastgoed’, 
 
Mede gezien de bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel en de behandeling in de 
raadscommissie voor Financiën; 
 
besluit: 

 
I. in te stemmen met genoemd initiatiefvoorstel; 

 
II. het college van burgemeester en wethouders op te dragen: 

De indiener verzoekt het college van burgemeesters en wethouders: 
 
1. Te inventariseren welke mogelijkheden er zijn voor gemeente Amsterdam 

om haar vastgoedportefeuille d.m.v. (onderhouds- en) 
energieprestatiecontracten te verduurzamen.  

2. Te inventariseren welke clusters gebouwen van Gemeente Amsterdam 
hiervoor in aanmerking komen.  

3. Hierbij de volgende aandachtspunten op te nemen: 
a. Dekking voor de proceskosten (opstellen projectdocumenten, 

voorbereiding aanbesteding, aanbesteding, rekenvergoeding etc.) 
werden in de Rotterdamse casus terugverdiend via het contract. 

b. Meenemen van het Meerjarenonderhoud in het 
energieprestatiecontract zodat er minder contracten op een pand 
rusten.  

 
III. kennis te nemen van de bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel. 

 
Wettelijke grondslag 

Gemeentewet art. 147a, lid 1 
 

Initiatiefvoorstel 
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Introductie 
Dit initiatiefvoorstel stelt voor dat de gemeente Amsterdam haar 
vastgoedportefeuille verduurzaamt door de markt uit te dagen met een 
energieprestatiecontract. In de Verenigde Staten en Groot-Brittannië is dit al heel 
gangbaar. Ook private partijen hebben de mogelijkheden van investeren in Energy 
Service Companies ontdekt. De Triodos bank heeft tot nu toe in duurzame 
energieprojecten geld gestoken (met name in wind en zon-PV), maar verlegt haar 
focus naar energiebesparing in bestaande bouw. Hun vastgoedportefeuille is een 
van de meest succesvolle portefeuilles van de bank.  
 
Hoe werkt het? 
ESCo staat voor ‘Energy Service Company’ en realiseert energiebesparing voor 
gebouweigenaren. De betaling gebeurt op basis van de besparing van energie. Het 
inhuren van een ESCo daagt de markt uit, omdat de ESCo zelf de beste 
energieoplossing kiest. De ESCo heeft zelf belang bij de meest efficiënte en 
duurzame maatregelen, om de besparingen zo snel en goed mogelijk te realiseren.  
 
Samenvatting 
De gemeente Amsterdam kan geld besparen op het beheer en onderhoud van 
haar vastgoedportefeuille door te besparen op het energieverbruik. De 
indieners stellen voor dit te doen doen via geclusterde 
energieprestatiecontracten. De opdrachtnemer, een ESCo (Energy Service 
Company) financiert de investering van de energiemaatregelen bij de 
gemeentelijke panden en verdient deze terug door de kostenbesparing op de 
energierekening. Het betreft hier een prestatiecontract. De gemeente 
Amsterdam betaalt de opdrachtnemer op basis van daadwerkelijk gerealiseerde 
prestaties voor energiebesparing, kwaliteit van onderhoud en beheer. Dit 
initiatief draagt ook bij aan de doelstelling van de gemeente Amsterdam om tot 
een CO2-neutrale organisatie te komen. De maatregel is hiermee op korte 
termijn budgetneutraal (gedurende het contract loopt). Na de contracttermijn 
komen de baten (de energiebesparing) volledig ten goede aan de gemeente.  

 
Voordelen van een onderhouds- en energieprestatieco ntract 
Middels een onderhouds- en energieprestatiecontract worden afspraken tussen de 
ESCo en de opdrachtgever over de te realiseren energiebesparing vastgelegd. Dit 
heeft een aantal voordelen die een klassieke aanbesteding niet biedt: 
 
• De oplossing voor het split-incentive probleem 

Bij energiebesparing is vaak sprake van een ‘split-incentive’: de investering voor 
energiebesparende maatregelen moet worden gedaan door iemand die niet de 
energierekening betaalt, dus geen baat heeft bij de besparing.  Een ESCo kan 
als derde partij investering en besparing bij elkaar brengen en dit split-incentive 
probleem tussen de investerende partij en de profiterende partij. Bijvoorbeeld in 
het geval van basisscholen. De gemeente is eigenaar van de gebouwen en zou 
de investeringen voor zijn rekening moeten nemen. De schoolbesturen betalen 
echter de energierekeningen, daarmee profiteert de investeerder niet. Dit geldt 
eveneens voor sommige panden die de gemeente in bezit heeft maar verhuurt 
aan een derde partij, zoals de Zuiderkerk waar evenementen worden 
georganiseerd. 
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• Budgetneutraal 
Overigens is ook bij een externe ESCo voorfinanciering van de gemeente nodig, 
met name gericht op proceskosten (opstellen projectdocumenten, voorbereiding 
aanbesteding, aanbesteding, rekenvergoeding etc.). Deze werden in de 
Rotterdamse casus volledig terugverdiend via het contract. 
 

• Prestatiegarantie 
Het energiebeheer en onderhoud van de gebouwen wordt gedurende de looptijd 
van het contract uitbesteed aan de ESCo. In een prestatiecontract wordt dit alles 
vastgelegd. De gebouwen blijven het juridisch eigendom van de gemeente. 
Door de verduurzaming uit te besteden aan een ESCo hoeft de gemeente 
Amsterdam niet zelf mankracht en geld te investeren.  
 
 

Twee Scenario’s 
Van de panden die door gemeente Amsterdam zelf worden beheerd wordt via een 
monitoringssysteem bijgehouden wat het energieverbruik is. Door de meest energie 
verbruikende (of beter nog, meest verspillende) panden te verduurzamen d.m.v. 
energiebesparende maatregelen kan de gemeente kosten besparen op de 
energierekening. Ook wordt het binnenklimaat en het comfort verbeterd. Bovendien 
draagt deze verduurzaming bij aan de doelstelling van gemeente Amsterdam om in 
2025 de uitstoot van CO2 met 40% te verminderen ten opzichte van 19901.  
 
Er zijn twee scenario’s denkbaar. Ten eerste bestaat het lease-model, waarbij de 
klimaatinstallaties eigendom blijven van de ESCo. Ten tweede noemen de indieners 
het DBFM-contract (Design Build Finance Maintain), waarbij de klimaatinstallaties 
eigendom worden van de gemeente, maar waarbij de installateur verantwoordelijk 
blijft voor het beheer en onderhoud. 
 
I Het Leasemodel 
Een belangrijk uitgangspunt van de deeleconomie is de verschuiving van bezit 
(eigendom) naar gebruik. Om gebruik te kunnen maken van bijvoorbeeld auto’s of 
gereedschap hoeft men deze niet per se in bezit te hebben, maar kunnen deze ook 
incidenteel geleend of gehuurd worden op momenten dat het nodig is. Een ESCO 
inhuren kun je dan vergelijken met leaserijden. Dat wil zeggen: de gemeente 
(leaserijder) maakt gebruik van de nieuwste modellen (zoals LED-verlichting) en 
reparatiewerkzaamheden en betaalt daar een vergoeding voor (in dit geval de 
uitgespaarde energiekosten). De leasemaatschappij draagt de risico’s voor het 
materiaal en repareert ze als ze stuk zijn. 
 
II DBFM-contract (Design Build Finance Maintain) 
Het tweede model is dat van een DBFM-contract (Design Build Finance Maintain). 
Dan worden de installaties wel het bezit van de gemeente. Bij zo’n contract worden 
de risico’s en verantwoordelijkheden belegd bij de partij die deze het beste kan 
beheersen en dragen. De opdrachtnemer wordt periodiek betaald na de bouw, en 
op basis van geleverde diensten.2 Hierbij blijft ook de leverancier verantwoordelijk 
voor het presteren van het aangelegde systeem.  
 

                                                   
1 Gemeente Amsterdam (2013): Routekaart CO2-neutraal 
2 Rijkswaterstaat: Uitgangspunten DBFM 
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De energierekening van de gemeente Amsterdam 
Op 1 januari 2015 bestaat de vastgoedportefeuille van het Gemeentelijk Vastgoed 
uit ongeveer 730 panden met circa 1775 verhuurbare eenheden met zeer 
uiteenlopende grootte, omvang, ligging en functie. Door de RVE Vastgoed van de 
gemeente Amsterdam is een lijst opgemaakt met de top-20 verbruikers van primaire 
energie uit het gemeentelijk vastgoed. In deze top 20 staan vier zwembaden, tien 
kantoorpanden, een sporthal en een tunnel.  
 
Top 20 energieslurpers* 

1. Amstel 1 49.854.840 MJ kantoor 
2. Faas Wilkesstraat 451-453 15.558.582 MJ 
3. Sneeuwbalweg 5 Floraparkbad 13.146.567 MJ Zwembad 
4. Nieuwe Achtergracht 100 12.758.917 MJ Kantoor/GGD 
5. Vijzelstraat 32 12.119.490 MJ Stadsarchief 
6. Oranje-Vrijstaatplein 2 11.441.913 MJ Kantoor/GGD 
7. Weesperplein 8 9.487.560 MJ kantoor 
8. Jan van Galenstraat 323 8.252.302 MJ kantoor 
9. Mirandabad Mirandalaan 9 7.631.932 MJ Zwembad 
10. Weesperstraat 117 7.152.656 MJ kantoor 
11. Arena Boulevard 11 7.070.851 MJ 
12. Hobbemastraat 26 Zuiderbad  6.956.860 MJ Zwembad 
13. Laarderhoogtweg 51 6.624.771 MJ Onderwijs 
14. Daniel Goedkoopstraat 9 6.366.744 MJ kantoor 
15. Burgerweeshuispad 54 5.926.933 MJ Sporthal 
16. Piet Heintunnel – Zuider IJdijk 5.899.543 MJ Tunnel 
17. Herikerberg 290 5.885.616 MJ kantoor 
18. Jodenbreestraat 25 5.625.718 MJ kantoor 
19. Marnixplein 1-9 5.570.590 MJ Zwembad 
20. Buikslotermeerplein 2000 5.416.072 MJ kantoor 

*Het is belangrijk hierin mee te nemen dat dit een lijst is met de grootste verbruikers 
en niet per se de grootste verspillers van energie. Maar in het algemeen geldt: waar 
veel verbruikt wordt, valt ook veel te besparen. 
 
 
Plan van aanpak: voorstel voor cluster-aanpak 
Het verdienmodel van een ESCO is het meest interessant als er sprake is van een 
significante reductie op de energie- en onderhoudskosten in relatie tot de te maken 
investeringen. Het is opportuun om gebouwen in de aanpak te categoriseren in 
clusters en de energiebesparing niet te organiseren per afzonderlijk gebouw. Zo kan 
er gezamenlijk worden ingekocht en wordt overhead bespaard. Contractkosten 
kunnen naar beneden en plots worden ontwikkeld door standaardisatie.  
 
Vervolgens kan men beginnen met het ontwerpen, bouwen, onderhouden en 
beheren van de energiebesparende maatregelen. Per cluster gebouwen kan ook 
voor een andere aanpak worden gekozen. Een voorstel voor clustering van 
gebouwen zou kunnen zijn: 
1. Kantoren 
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2. Zwembaden 
3. Monumenten 
 
Omdat in Rotterdam negen zwembaden tegelijk werden aangepakt, leverde dat een 
aanzienlijk voordeel op: schaalgrootte. Dat was niet alleen inhoudelijk handig, ook 
de business case pakte voordeliger uit. Met de opdracht was € 3,4 miljoen gemoeid 
aan onderhoudskosten met een contractduur van tien jaar. Over die tien jaar levert 
de besparingen aan energie eenzelfde bedrag op.  
 
Tabel: ervaring met zwembaden, een kantoor en een monumentaal pand 

Gemeente Besparing in energie 
 

Terugverdiend 

Rotterdam 
Zwembaden 

-Reductie CO2-uitstoot van 2000 
ton per jaar 
3% minder gas,  
24% minder elektriciteit, 
35% minder warmte,  
9% minder water  
 

34% energiereductie 
aangeboden door Strukton 
vastgelegd in een ESCo 
contract. Hiervan werd in 
2013 32-33% 
waargemaakt. Dit is 
ondertussen naar de 34% 
gekrikt. Contractduur is 10 
jaar inclusief het reguliere 
onderhoud. 

Amsterdam 
Hoofdkantoor 
IBM 
Nederland 

-Reductie CO2-uitstoot van 418 ton 
per jaar 
(40% minder CO2 uitstoot) 
 

De initiële investeringen 
zijn in minder dan twee jaar 
terugverdiend. 
Totale jaarlijkse besparing 
€109.000, verdeeld over  
-WKK €70.000  
-Vrije Koeling €22.000 
-Absorptiekoeling €17.000 

Amsterdam 
Monument 
de Hallen 

-Reductie CO2-uitstoot van 340 ton 
per jaar 
(50% minder CO2-uitstoot).  

De investeringen zijn 
terugverdiend in zeven jaar. 

 
 
Aansluiting bij huidig beleid 
De gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor ... aan uitstoot in de stad. De 
vastgoedportefeuille van gemeente Amsterdam bestaat uit 730 panden (in totaal 
ongeveer 2300 objecten, waaronder ook energiehuisjes en monumenten et cetera).3 
Deze kunnen worden opgedeeld in panden die worden verhuurd aan derden (en 
waarvoor de gemeente Amsterdam niet verantwoordelijk is voor het energiegebruik) 
en panden die door de gemeente Amsterdam zelf worden beheerd en uitgebaat, 
zoals kantoorpanden.  
 
• Agenda Duurzaamheid 

In februari 2015 de Agenda Duurzaamheid vastgesteld. Hierin staat dat de 
gemeente de eigen bedrijfsvoering verder zal verduurzamen. Expliciet staat 

                                                   
3 Vastgoedportefeuille Amsterdam in beeld met VastgoedMaps, BBN adviseurs, 

http://www.bbn.nl/vastgoedadvies/vastgoedadvies-projecten/675/vastgoedportefeuille-amsterdam-in-beeld-
met-vastgoedmaps.html 
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benoemd om daarmee schaal te maken én het goede voorbeeld te geven. 
Schaal kan de gemeente bijvoorbeeld maken door duurzaam in te kopen: we 
kopen voor circa 1,5 miljard euro jaarlijks in. 

• Vastgoedstrategie 
Het voorgestelde plan sluit goed aan bij de vastgoedstrategie 2014. Hierin staat 
dat in de periode 2014 – 2015 wordt gewerkt aan het meetbaar maken van de 
technische kwaliteit van de panden (alle panden hebben dan een 
MeerjarenOnderhoudsplan (MJOP)), het verduurzamen van panden die 
langdurig in bezit blijven van de gemeente en het meten van de 
gebruikersvriendelijkheid. Dit is dus het ideale moment om te gaan werken aan 
slimmere gebouwen.  

• Wet Milieubeheer 
Middelgrote gebruikers hebben de verplichting om alle energiebesparende 
maatregelen te realiseren die zich in vijf jaar (of minder) terugverdienen. Het 
bevoegd gezag toetst op welke wijze een invulling is gegeven aan deze 
verantwoordelijkheid. 

• Motie ‘smart energy contracting’ Combrink, Manuel en van Lammeren 2014 
Tevens sluit dit voorstel aan op de aangenomen motie 4 om de gemeente 
Amsterdam te laten inventariseren wat het heeft aan energieverbruikende 
eenheden en -installaties en dit op handige wijze openbaar te maken om de 
markt uit te dagen. Daarbij riep de motie op om de mogelijkheden te 
onderzoeken om te werken met slimme energieprestatie contracten. 

 
 
Besluit 
Middels een onderhouds- en energieprestatiecontract worden afspraken tussen de 
ESCo en de opdrachtgever over de te realiseren energiebesparing vastgelegd. 
Betaling van een ESCo geschiedt op basis van de besparing in kosten voor energie. 
Zo kunnen organisaties energie besparen – en daarmee de energierekening 
verlagen – maar hoeven niet de investeringskosten te maken. Als gevolg van de 
toegepaste energiebesparingsmaatregelen komt er jaarlijks een bepaalde 
kasstroom vrij. Dit geld wordt besteed om de investering in deze maatregelen af te 
betalen aan de ESCo.  
 
De indiener verzoekt het college van burgemeesters en wethouders: 
 

1. Te inventariseren welke mogelijkheden er zijn voor gemeente Amsterdam 
om haar vastgoedportefeuille d.m.v. (onderhouds- en) 
energieprestatiecontracten te verduurzamen.  

2. Te inventariseren welke clusters gebouwen van Gemeente Amsterdam 
hiervoor in aanmerking komen.  

3. Hierbij de volgende aandachtspunten op te nemen: 
a. Dekking voor de proceskosten (opstellen projectdocumenten, 

voorbereiding aanbesteding, aanbesteding, rekenvergoeding etc.) 
werden in de Rotterdamse casus terugverdiend via het contract. 

b. Meenemen van het Meerjarenonderhoud in het 
energieprestatiecontract zodat er minder contracten op een pand 

                                                   
4 Motie Manuel c.s. ‘Routekaart Gemeentelijke organisatie CO2- neutraal - smart energy contracting’ van 22  
januari 2014  
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rusten.  
c. Bij gemeente Amsterdam gebeurt het regelmatig dat panden weer 

in eigen gebruik vallen of verhuurd worden aan derden. Om de 
ESCo-constructie winstgevend te maken is het noodzakelijk dat 
het gebouw dat verduurzaamd wordt langdurig in het bezit van de 
gemeente is (voor ten minste de contractduur van de ESCO, dus 
meestal 10 jaar) of dat bij verkoop het contract wordt 
overgenomen door de nieuwe eigenaar.  Dit moet verwerkt worden 
in de vastgoedstrategie. Bij verhuur moet moeten de 
energiebesparing voor de huurder verwerkt worden in de huurprijs 
zodat de ESCo wel budgetneutraal betaald kan worden. 

 

 Stukken 

Meegestuurd  
Ter inzage gelegd n.v.t. 

 

Het lid/De leden van de gemeenteraad van Amsterdam 

 

A.M. Bosman 
 

 
* De sterretjes worden door de Griffie ingevuld 

In te vullen door het raadslid/de fractie: 

1. naam/namen van raadslid/-leden; 

2. datum van indienen; 

3. titel initiatiefvoorstel; 

4. naam raadscommissie waarin het initiatiefvoorstel 

is behandeld 

5. formulering besluit; 

6. tekst initiatiefvoorstel; 

7. eventuele meegestuurde bijlagen; 

8. naam/namen van raadslid/-leden incl. initialen. 

 
 


