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Onderwerp

Reactie op uw brief Financiele klimaatrisico's Amsterdam fossielvrij

Geachte leden van Amsterdam Fossielvrij,
Op 10 juni 2015 heeft u de gemeente Amsterdam per brief uw zorgen overgebracht ten aanzien van de risico's van klimaatverandering, de 'koolstofbubbel' en de vermeende banden
van Amsterdam met de fossiele industrie. U roept het gemeentebestuur op om geleidelijk,
verantwoord en binnen vijf jaar de financiële banden met de fossiele industrie af te bouwen.
Op 17 december 2015 heeft u in een goed gesprek met de wethouders duurzaamheid
(Choho) en economie en deelnemingen (011ongren) uw brief toegelicht. Wij delen uw zorg
over de klimaatverandering en waarderen dat u zich zo actief inzet om daar wat aan te doen.
Er bestaat geen verschil van mening over het doel dat we voor ogen hebben: een fossielvrije
gemeente.
Er is overeenstemming over de noodzaak van een zo spoedig mogelijke transitie naar een
fossielvrije economie zonder ons daarbij vast te leggen op een jaartal waarop deze gerealiseerd moet zijn. Wel bestaat er verschil van inzicht over de rol die de gemeente Amsterdam
kan spelen om de transitie naar een fossielvrije economie te bevorderen. De gemeente Amsterdam speelt zeker een rol waarover u hieronder in deze brief kunt lezen. Het realiseren
van een fossielvrije toekomst kan de gemeente niet alleen, wij zijn daarvoor nadrukkelijk ook
afhankelijk van andere hogere overheden die via hun beleid en regelgeving ons de ruimte
moeten bieden om de transitie te realiseren. Wij benutten onze rol om de noodzakelijke
verandering te bewerkstelligen echter wij vertrouwen met name op de innovatiekracht en
verantwoordelijkheid van de markt om de transitie naar de fossielvrije economie te realiseren. Wij zien dat bedrijven op basis van economische én duurzaamheidsargunnenten nadenken over hun bedrijfsstrategie. De transitie vindt dus reeds plaats.
Om de discussie en het denken over de transitie van het havengebied te bevorderen en mogelijkheden te verkennen is afgesproken om op uw initiatief samen een bijeenkomst te organiseren voor de betrokken partijen in de haven.
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De gemeente Amsterdam is zich, net als u, bewust van de uitdagingen op het gebied van
duurzaamheid waar de wereld (en daarmee ook Amsterdam) mee te maken heeft en ziet u
en andere bewoners en maatschappelijke organisaties in actie komen waarbij u in dit geval
een appel doet op de overheid. Wij trekken ons uw oproep aan en willen onze verantwoordelijkheid op dit onderwerp nemen en waar wij vanuit onze rol dat niet alleen kunnen andere
partijen op hun verantwoordelijkheid aanspreken en tot actie aanzetten.
In de Agenda Duurzaam Amsterdam geeft Amsterdam aan welke concrete doelen en acties
de gemeente heeft op het gebied van Duurzame energie, Schone lucht, Afval en Circulaire
economie en Klimaatadaptatie. Met de doelen 20% meer duurzame energie productie en
20% minder energiegebruik per inwoner in 2020 ten opzichte van 2013, neemt Amsterdam
haar verantwoordelijkheid om klimaatverandering te mitigeren.
Amsterdam werkt hier o.a. aan door energiebesparing en zonne-energie bij bedrijven te
promoten en handhaven, bewoners te faciliteren energiemaatregelen te treffen, windenergie te laten ontwikkelen, de markt uit te dagen om nieuwbouw energie neutraal te maken en
duurzame stadsverwarming aan te leggen. Ook de inzet van elektrisch vervoer draagt bij aan
deze doelen.
De transitie naar een fossielvrije haven sluit aan op de ambitie die ook wij hebben. Het stimuleren van innovatie en circulaire bedrijvigheid en biobased economy bij de bedrijven in
Amsterdam en niet in het laatst de bedrijven in het havengebied, is een van de speerpunten
van de Agenda Duurzaam Amsterdam. Voor een nadere toelichting op deze plannen voor de
haven verwijzen wij naar hetgeen staat onder punt 2 in deze brief.
Om energie en circulaire projecten mogelijk te maken investeert de gemeente vanuit haar
duurzaamheidsfonds van €49,5 miljoen en uit het Amsterdams Klimaat en Energiefonds
(AKEF) van €45 miljoen, in projecten van burgers en bedrijven. Uiteraard werkt de gemeente er aan om haar eigen organisatie op termijn energieneutraal te krijgen en in 2025 ten minste 45 procent minder CO2 uit te stoten dan in 2012 het geval was.
Onderstaand onze puntsgewijze reactie op uw vragen / opmerkingen:
1. Geen nieuwe investeringen in de fossiele industrie te doen, binnen een half jaar een onderzoek te publiceren over de huidige investeringen en financiële banden van de gemeente met
de fossiele industrie, en eventuele bestaande Investeringen binnen vijfjaar te divesteren.
De gemeente moet zich houden aan strenge landelijke wetgeving als het gaat om haar financiën. Indien er sprake is van overtollige liquiditeiten moeten deze worden uitgeleend aan
de staat of aan andere lokale overheden (Schatkistbankieren); beleggen is bij wet verboden
(Wet Fido). Het verstrekken van een lening en/of garantie mag enkel indien er sprake is van
een publiek belang. De gemeente Amsterdam investeert niet direct in fossiele industrie.
De gemeente Amsterdam is aandeelhouder van een aantal deelnemingen waaronder het
AEB Holding N.V. en Havenbedrijf Amsterdam N.V. Het college hecht veel waarde aan
maatschappelijk verantwoord ondernemen en vindt het belangrijk dat de bedrijven waarin
zij participeert dit ook doen. Aangezien het college actief aandeelhouder wil zijn bij haar
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deelnemingen, zet dit college hier ook op in met als een van de speerpunten het beperken
van CO2-uitstoot. Het college wil het gesprek met de deelnemingen hierover aangaan. Dit
doen we onder meer aan de hand van de jaarlijkse rapportages die gemeentelijke deelnemingen maken over maatschappelijk verantwoord ondernemen. De deelnemingen worden
gevraagd om jaarlijkse deze 'Maatschappelijk Relevante Indicatoren Rapportages (MRIrapportages) aan te leveren, deels om trends te kunnen waarnemen en deels om de deelnemingen bewust te laten zijn van hoe hun eigen onderneming presteert op het gebied van
maatschappelijk verantwoord ondernemen. De gemeente beschikt hierdoor over informatie
op basis waarvan zij kan sturen. Dit past binnen een actief aandeelhouderschap.
Op 5 november 2015 heeft de raad motie 1194 inzake de Begroting 2016 (onderzoek investeringen fossiele industrie) van het lid Van Lammeren aangenomen. Deze motie vraagt ons om
een overzicht op te stellen over de huidige investeringen en financiële banden van de gemeente met de fossiele industrie. Zoals tijdens de raadsvergadering afgesproken met de
indiener van de motie en de gemeenteraad zal de scope van dit onderzoek zich beperken tot
de directe investeringen door de gemeente. Over het resultaat van het onderzoek zullen wij
de Raad en u, Amsterdam Fossielvrij, uiterlijk over een half jaar informeren.
2.

De gevolgen door te rekenen voor het Westelijk Havengebied van sterke afname in het verbruik van fossiele brandstoffen, en een plan te ontwikkelen voor een toekomst bestendig,
fossielvrij havengebied. Dit plan moet rekening houden met afnemende CO2 uitstoot van
de Nuon kolencentrale, een sterke afname van kolen- en oliedoorvoer, met name met oog
voor verdwijnende en nieuw op te bouwen werkgelegenheid.

Havenbedrijf Amsterdam NV is verantwoordelijk voor de exploitatie van het Amsterdamse
havengebied. De toekomstplannen van het Havenbedrijf worden vastgelegd in een bedrijfsvisie, waarvan de looptijd statutair bepaald is op 12 jaar en strategisch bedrijfsplan met een
looptijd van vier jaar.
De Visie 2030 is op 10 juni 2015 in de gemeenteraad besproken, waarbij geen wensen en
bedenkingen ten aanzien van de visie zijn geuit. Hierop is deze visie in de aandeelhoudersvergadering vastgesteld. Het Havenbedrijf streeft in de Visie 2030 naar een duurzame groei
van de haven. Als college delen wij deze ambitie. Het college zal er op toezien dat dit het
streven blijft. Als eerste haven in Europa heeft Amsterdam al in 2008 de keuze gemaakt om
geen nieuwe fossiele (kolen- en olie-) terminals aan te trekken. Die koers blijft onverminderd
van kracht in deze visie. Daarnaast stimuleert en faciliteert het Havenbedrijf bedrijven die
met nieuwe energiebronnen actief zijn, zoals wind-, en zonne-energie en LNG; creëert en
investeert in de verduurzaming van het vestigingsklimaat voor bedrijfsactiviteiten; investeert in terminals waar afval tot energie wordt verwerkt; en doet onderzoek naar de biobased en circulaire activiteiten. Ook heeft het Havenbedrijf de ambitie om de eerste haven te
zijn met een Virtual Power Plant, het organiseren van een lokale energiemarkt.
Ten aanzien van het strategisch plan hebben college en gemeenteraad aan het Havenbedrijf
gevraagd om een nadere concretisering van de duurzaannheidsambitie. Daarbij wordt specifiek verwezen naar de behandeling van het onderwerp Go-besluit Zee toegang 1.1mond op 26
november 2014 en de door de gemeenteraad aangenomen motie betreffende de ambitie de
opslag en overslag van kolen vanaf 2040 (en waar mogelijk eerder) versneld af te bouwen.
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Havenbedrijf Amsterdam NV anticipeert in de Visie 2030 op de energietransitie en de veranderende ladingstronnen. Het Havenbedrijf volgt de ontwikkelingen met fossiele brandstoffen
nauwgezet en werkt in de strategische plannen de bedrijfsmatige gevolgen uit.
Overigens houdt de kolenvraag vanuit Duitsland verband met de 'Energiewende' en de snelheid waarmee de Duitse economie/samenleving kan overschakelen op duurzaam gewonnen
energie. Zolang deze omslag nog niet gemaakt is, zullen de door Duitsland geïmporteerde
kolen via een haven getransporteerd worden.
Bovengenoemde ontwikkelingen in de haven vormen een basis voor het gesprek met de
partijen in de haven dat we op uw initiatief samen met u willen organiseren.
3.

Het ABP — het pensioenfonds van de gemeente — op te roepen niet meer te investeren in de
fossiele industrie en zich daarmee als werkgever aan te sluiten bij de groeiende groep pensioendeelnemers die het ABP oproepen uit olie, kolen en gas te stappen.

ABP is het vijf na grootste pensioenfonds ter wereld met circa 343 miljard belegd vermogen
wereldwijd. Daarvan is ongeveer € 29 miljard (8,5%) belegd in beleggingen met een hoge
duurzaamheidswaarde, dat wil zeggen activiteiten die bijdragen aan oplossingen voor klimaatverandering, waterschaarste, wateroverlast, vervuiling, verlies van leefgebieden of
diersoorten, behoefte aan microfinanciering en een toegankelijke gezondheidszorg.
De gemeente Amsterdam heeft geen rechtstreekse invloed op de beleggingskeuzes van het
ABP. De gemeentelijke werkgevers zijn als sector wel vertegenwoordigd in het ABP Verantwoordingsorgaan (VO) waarin ook werknemers en gepensioneerden zijn vertegenwoordigd.
Dat VO adviseert het ABP bestuur onder andere over het beleggingsbeleid. Recentelijk heeft
het ABP bestuur haar nieuwe Beleid verantwoord beleggen gepresenteerd. Daarin kiest zij
een ambitie die in lijn is met de recente uitspraak van de rechter over het minimum CO2
reductieniveau in 2020 dat nodig is om wereldwijd onder de 2 graden temperatuurstijging te
blijven: 25% minder CO2 uitstoot in 2020 voor de gehele aandelenportefeuille van ABP. Beleggingen met een hoge duurzaamheidswaarde moeten in 2020 zijn verdubbeld naar € 58
miljard (17%). In bedrijven die nog niet aan de duurzaamheidseisen voldoen, belegt ABP
alleen nog als deze aantonen dat zij bereid zijn alsnog op het juiste niveau te komen.
De gemeente Amsterdam is blij met deze stap omdat zij net als o.a. de Nederlandse Bank en
de Bank of England, er van overtuigd is dat duurzame investeringen ook in financieel opzicht verstandig zijn. De Gemeente Amsterdam zal haar invloed ook de komende jaren aan
blijven wenden om te pleiten voor een verdergaande verduurzaming van de beleggingsportefeuille van ABP.
Daarbij zal zij het ABP per brief oproepen om:
•

Zich verderterug te trekken uit fossiele industrie, te beginnen met kolen, nucleair en
schaliegas;

•

In het jaarverslag duidelijk te rapporteren over de waarde van de beleggingen in de
energieportefeuille, uitgesplitst naar olie, (schalie-)gas, kolen, nucleair en duurzame
bronnen;
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•

Een doelstelling voor de lange termijn te hanteren die in lijn is met de Europese ambities
om in 2050 80-95% minder CO2 uit te stoten dan in 1990.

4. De bankiers van de gemeente (de ING en de Bank Nederlandse Gemeenten) om de garantie
te vragen dat het gemeente-geld niet in de fossiele industrie geïnvesteerd wordt; als deze
garantie niet gegeven kan worden, het geld onder te brengen bij een instelling die deze garantie wel kan geven; en vast te leggen dat deze afweging bij elke vernieuwing van de
bankcontracten opnieuw gemaakt wordt.
De gemeente Amsterdam heeft in principe geen gelden bij banken belegd, omdat de gemeente een netto schuld heeft. Voor het lenen van geld selecteert de gemeente conform de
richtlijnen uit het treasurystatuut waarbij rekening wordt gehouden met de financiële positie, looptijd, aflossingsprofiel en de meest aantrekkelijke rente. Dit leidt tot een brede spreiding van partijen die de gemeente Amsterdam geld lenen. Triodos bank is een van de partijen die de gemeente geld leent, maar bijvoorbeeld ook de Bank Nederlandse Gemeente, de
Nederlandse Waterschapsbank en provincies lenen geld uit aan de gemeente Amsterdam.
Eventuele tijdelijke overschotten (boven een drennpelbedrag) worden conform de wetgeving
(zie antwoord vraag 1) aangehouden bij de schatkist van de Nederlandse staat.
Daarnaast is Amsterdam minderheidsaandeelhouder van BNG. In de statuten is vastgelegd
aan wie en waarvoor BNG geld kan uitlenen. Door onze rol als aandeelhouder en de beperkte zeggenschap zijn sturingsmogelijkheden hierin beperkt.
Wij gaan er vanuit dat het constructieve gesprek en deze brief uw vragen hebben beantwoord. Wij kijken er naar uit om samen met u en andere partijen in de stad te werken aan
die concrete projecten in de stad die nodig zijn toe te groeien naar een op termijn fossielvrij
Amsterdam; een duurzame en groene stad waarin het nu en in de toekomst fijn wonen en
werken is.

elijke groet,
college van burgemeester en wethouders,

v. Gils
gemeent ecretaris

E. . van der Laan
burgemeester
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