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Welkom

Na afsluiting van een gezamenlijke maaltijd, heet  
Ruud Grondel, wethouder Duurzaamheid iedereen 
van harte welkom in het eerste Duurzaamheidscafé in 
Diemen. Aanleiding voor dit café is, dat er in Diemen 
al veel duurzame initiateven zijn. Maar weten we 
van elkaar waar we mee bezig zijn? Wat is er meer 
mogelijk als wij onze krachten in Diemen bundelen? 
Niemand kan het duurzaamheidsvraagstuk, in al zijn 
facetten, alleen oplossen. Ook de gemeente niet. De 
centrale vraag in is dan ook: Hoe kunnen we elkaar 
versterken? Hoe kunnen we samen meters maken? En 
wat zijn dan de thema’s waarop we met elkaar willen 
versnellen, verdiepen en verbreden? Dat is waar het in 
dit Duurzaamheidscafé over gaat.

Het verslag dat u in handen heeft, is het resultaat van 
de gesprekken in het Duurzaamheidscafé. De lijst met 
deelnemers vindt u aan het eind.



Het verleden en de verwachtingen 

Om te voorkomen dat iedereen direct in de 
oplossingen schiet, is eerst een verkenning gemaakt 
van de gezamenlijke context: het verleden en ieders 
verwachtingen voor de toekomst. Deze context bepaalt 
ieders ervaringen en waarden.

Voor het in beeld krijgen van de context zijn diverse 
tijdlijnen beschreven. Allereerst is gezamenlijk een beeld 
geschetst van belangrijke gebeurtenissen en mijlpalen in 
de afgelopen 45 jaar (1970 – 2017), die van invloed zijn 
geweest op duurzame ontwikkelingen in de wereld en 
Diemen. Daarna hebben de deelnemers op twee tijdlijnen 
geschetst welke belangrijke duurzame ontwikkelingen zij 
tot 2030 verwachten op wereldniveau en in Diemen. 

Vervolgens zijn de tijdlijnen in verschillende groepen 
besproken, waarbij werd bekeken wat de geschetste 
mijlpalen en gebeurtenissen betekenen voor Samen 
Sneller Duurzaam Diemen.

Veranderingen in de wereld sinds 1970 ... en 
verwachtingen voor 2030
Veel alarmerende rapporten, te beginnen met het rapport 
van de Club van Rome, hebben voor bewustzijn gezorgd 
en de ontwikkeling van oplossingen. Aanvankelijk 
veranderde er niet zo heel veel. Er was berusting. Het 
duurzaamheidsvraagstuk ontwikkelde zich intussen. Er is 
veel aandacht geweest voor zure regen, vervuilde rivieren 
en luchtkwaliteit. Ondertussen gaan ontwikkelingen steeds 



sneller. Het klimaatnieuws is inmiddels niet meer uit het 
nieuws weg te denken. Jongeren weten niet beter dan 
dat het issue er is. 
De komende jaren neemt de urgentie om te handelen 
toe. De temperatuur blijft stijgen evenals het 
zeeniveau. Dit heeft klimaatoorlogen en – migranten 
tot gevolg. Tegelijkertijd is er een versnelling in 
technologische oplossingen. Aan het gebruik van gas 
komt een einde. Dit wordt vervangen door elektro-
energie. Verder wordt een steeds verdergaande 
digitalisering verwacht.

Veranderingen in Diemen sinds 1970 ... en 
verwachtingen voor 2030
In Diemen is in de afgelopen 45 jaar het inwonertal 
verdubbeld. Het aantal (rijks)wegen nam toe 
evenals het openbaar vervoer en fietspaden. 
Vanaf 1994 beschikt de gemeente Diemen over 
een milieubeleidsplan. Dit betekende het begin 
van afvalscheiding, bodemsaneringen en zorg en 
aandacht voor de luchtkwaliteit. Sinds circa 2010 is 
er meer aandacht voor maatschappelijke verantwoord 
ondernemen (MVO) en duurzaam inkopen. Het 
bewustzijn bij de gemeente en bij een aantal 
ondernemers (koplopers) neemt toe.
Diemen blijft ook de komende jaren groeien. Dat 
biedt perspectief. Je zult steeds meer duurzame 
ontwikkelingen zien op het gebied van:
- Circulaire economie
- Verkeer
- Energie
- Technologie
- Verstedelijking.



De betekenis voor Samen Sneller 
Duurzaam Diemen
De komst van nieuwe inwoners 
als gevolg van nieuwbouw biedt 
kansen voor de toepassing van de 
noodzakelijke duurzame oplossingen. 
Nieuwe media kunnen hierbij 
ondersteunend werken. De vraag 
is wel hoe we met de nog steeds 
verdergaande individualisering het 
beste om kunnen gaan. 

Diemen kan gebruik maken van 
kleinschaligheid en de korte lijnen die 
er zijn. Iedereen is het erover eens 
dat lokaal veel kan worden bereikt met 
kleinschalige initiatieven. Ook omdat in 
het algemeen het bewustzijn toeneemt 
dat er iets moet gebeuren Lokaal heb 
je invloed, naast een aantal autonome 
ontwikkelingen die er ook zijn. Het 
gaat er om steeds meer mensen en 
ondernemers actief te betrekken, met 
een verschillende benadering voor de 
diverse doelgroepen. 
Bij lokale initiatieven wordt gedacht 
aan meer energie besparen, meer 
zelf energie opwekken, repaircafé, 
moestuinen, sociale en ecologische 
woningen, nieuwbouw zonder gas!, 
groene daken, verticale tuinen, lokaal 

aanbesteden, lokale logistiek en (voedsel)
productie, verkoop van lokale producten 
(landwinkel). Maar ook aan een goede 
website om te informeren en initiatieven 
te delen. Rochdale speelt als grootste 
woningcorporatie een belangrijke rol in 
het energieneutraal maken van woningen. 

De verwachting is dat participatie 
van inwoners en ondernemers 
verder toeneemt en dat nieuwe 
samenwerkingsverbanden tussen diverse 
partijen ontstaan.

De vraag leeft hoe Samen Sneller 
Duurzaam Diemen zich verhoudt met de 
terugtrekkende overheid.
Het wordt belangrijk gevonden 
gezamenlijk op te trekken, in plaats 
van dat de overheid dé autoriteit is 
op het gebied van duurzaamheid. 
Overheidsbemoeienis in de vorm van 
aandacht en stimulans blijft noodzakelijk. 
Bijvoorbeeld met campagnes, 
verplichtingen/wetgeving, beloningen/
subsidies, wegnemen van belemmeringen, 
ook voor ondernemers, en het creëren 
van een makkelijke toegang bij de 
gemeente (in de vorm van bijvoorbeeld 
een tussenpersoon).   



Algemeen beeld
Als je dwars door de beschreven historische 
ontwikkelingen en verwachtingen voor de toekomst 
op de tijdlijnen kijkt dan is het algemene beeld 
dat er sprake is van chaos. Analyse, visie en 
verwachtingen zijn chaotisch. Letterlijk. Er is diversiteit 
in onderwerpen, schaalniveaus, ambities en impact. 
De betrokkenheid is groot. Een overkoepelende visie 
ontbreekt echter. 
De vraag is hoe Diemen van duurzaamheid een 
katalysator kan maken in plaats van het als beperking 
te zien. Dat begint in elk geval met de mens centraal te 
stellen. Gezamenlijke ambities te koppelen, een heldere 
visie met een duidelijk doel neer te zetten en te kiezen 
voor schaalvergroting en samenwerking.



Kansrijke duurzaamheidsthema’s

Diverse thema’s om op lokaal niveau mee aan de 
slag te gaan, zijn al de revue gepasseerd. Aan de 
deelnemers wordt gevraagd aan welke kansrijke 
duurzaamheidsthema’s zij samen in Diemen willen 
werken. Dit resulteert in de volgende agenda:
- Afvalreductie en betere afvalscheiding
- Bewustwording - duurzaamheidscoach
- Collectieve zonnepanelen
- Duurzaam inkoopbeleid
- Duurzaamheidshuis
- Duurzaamheidsnetwerk
- Nul-op-de-meter-wijk met opslag duurzame energie.

De thema’s zijn vervolgens globaal in groepen 
uitgewerkt.

Afvalreductie en betere afvalscheiding
- Belang voor Diemen

• Diemen loopt hierin achter 
- Ambitie over x jaar

• Iedereen brengt zijn restafval zelf weg
• Mensen composteren meer

- Te betrekken partijen
• Inwoners
• Meerlanden
• Gemeente 



Bewustwording – duurzaamheidscoach
- Belang voor Diemen

• Diverse doelgroepen vragen om een verschillende 
benadering (huurders, ondernemers, 
maatschappelijk middenveld)

• Intrinsieke motivatie nodig om in actie te komen
- Ambitie voor 5/15 jaar

• In gesprek komen met alle groepen
• Milieuopbouwwerker / energiecoach
• Stijgend aantal inwoners leeft duurzaam
• Platform van 500 ambassadeurs (mensen/

organisaties)
- Te betrekken partijen

• Verenigingen / middenveld
• Corporaties 
• Huurdersverenigingen
• Coöperaties / VVE
• Particuliere verhuurders
• Gemeente
• Media – voorbeeldverhalen van inwoners en 

bedrijven

Collectieve zonnepanelen
- Belang voor Diemen

• Amstelland Meerlanden Energie Neutraal in 2040
- Ambitie voor 5/15 jaar

• Initiatiefnemer heeft inzicht in noodzakelijke 
informatie (modellen)

• Verplaatsbare / inklapbare zonnepanelen (te 
plaatsen op bijvoorbeeld voetbalveld)

• Nieuwe contractvormen 
• (Ecologisch verantwoord, landschappelijk ingepast) 

veld voor het plaatsen van zonnepanelen
• Digitaal platform (netwerk)

- Te betrekken partijen
• Zon op Dak
• Be Positive
• Bedrijfsdaken
• Rochdale
• Particuliere verhuurders
• Sportverenigingen
• InHolland
• Gemeente
• Architecten
• Ontwerpers

Duurzaamheidshuis
- Belang voor Diemen

• Diemen heeft een pand nodig met voor iedereen 
toegankelijke voorbeelden van technische 
materialen op het gebied van duurzaamheid: 
verwarmen, ledverlichting, etc.

- Ambitie voor 5/15 jaar
• Meer mensen met meer kennis over alternatieven 

voor gas en besparingen 
- Te betrekken partijen

• Ondernemers
• Projectontwikkelaars 
• Gemeente



Duurzaam inkoopbeleid inwoners en 
bedrijven
- Belang voor Diemen

• People, planet, profit
• Terug investeren van opgedane kennis
• Verschil maken

- Ambitie voor 5/15 jaar
• Inzicht in opbrengst versus investeringen in de 

vorm van concrete resultaten (mens, kwaliteit, 
mensen)

• Ontsluiten van kennis, met gemeente in 
voorbeeldrol

- Te betrekken partijen
• Marktkennis 
• Ondernemend Diemen / marktpartijen
• Inwoners
• Woningbouwverenigingen

Duurzaamheidsnetwerk
- Belang voor Diemen

• Door focus en schaalvergroting zijn sneller en 
betere resultaten te boeken

• Effectievere inzet
• Betere kennisdeling
• Wordt financieel interessanter

- Ambitie voor 5/15 jaar
• Focus op een aantal thema’s met duidelijke doelen 

en resultaten
• Duurzaamheidsnetwerk gericht op samenwerking, 

kennisdelen
• Breed draagvlak en bereik

- Te betrekken partijen
• Inwoners
• Ondernemers
• Instellingen
• Woningcorporaties
• Ontwikkelaars
• Banken
• Regio / MRA
• Professionele ondersteuning van het netwerk

Nul-op-de-meter-(NOM) wijk met opslag 
duurzame energie
- Belang voor Diemen

• Is enorm duurzaam in energiebelasting en in 
materiaal

• Nodig om de doelstelling energieneutraal in 2040 
te halen

• Belangrijk dat er nu wordt begonnen met een pilot 
/ proeftuin

- Ambitie voor 5/15 jaar
• Minimaal 1 NOM-wijk, vrij van kinderziektes
• Circulair bouwen en materialisatie
• Zelfvoorzienend bouwen

- Te betrekken partijen
• Inwoners
• Gemeente
• Specialisten / adviseurs
• Wetenschappers
• Trekkers



Het vervolg

Deze bijeenkomst laat zien dat er in 
Diemen een groep is die het verder 
verduurzamen van Diemen ziet als een 
gezamenlijk vraagstuk. Een vraagstuk 
waarin partijen van elkaar afhankelijk 
zijn om tot een gewenste aanpak te 
komen. Er is een eerste aantal thema’s 
benoemd, die als kansrijk worden gezien 
om concreet mee aan de slag te gaan. 
De benodigde partijen zijn daarbij 
aangegeven.

De uitdaging die er nu ligt, is om na 
deze verkennende fase een grotere 
groep mensen en partijen in het proces 
te betrekken. Mensen en partijen die 
mee verantwoordelijkheid willen en 
kunnen nemen voor de uitwerking van 
de thema’s in concrete activiteiten en 
het ieder voor zich en gezamenlijk op 
zich willen nemen om deze activiteiten 
ook uit te voeren. Dit kan door een co-
creatie traject in gang te zetten.

Scharnierpunt in dit co-creatietraject is een 
werkatelier, waarin alle betrokken partijen 
met elkaar de Versnellingsagenda en het 
actieplan Samen Sneller Duurzaam Diemen 
2040 ontwikkelen. Om dit werkatelier 
een breed maatschappelijk initiatief te 
laten zijn, zal de gemeente een aantal 
mensen benaderen met de vraag om 
hiervoor gezamenlijk een initiatiefgroep 
te vormen. De initiatiefgroep definieert, 
mede op basis van de uitkomsten van 



het Duurzaamheidscafé het gezamenlijke vraagstuk 
en zorgt dat de juiste mensen aan het werkatelier 
deelnemen. De partijen die zij uitnodigen vormen met 
elkaar een afspiegeling van de volgende groepen:
- Inwoners 
- Maatschappelijke initiatieven 
- Ondernemers / Bedrijven
- Maatschappelijke organisaties
- Gemeente
- Andere overheden
- Kennisinstellingen.

In het werkatelier ontwerpen de deelnemers met 
elkaar een gezamenlijke actiegerichte visie in de 
vorm van het gewenste toekomstperspectief voor 
Duurzaam Diemen 2040 en een actieplan voor de 
komende jaren. Het werkatelier wordt zodanig opgezet 
en begeleid, dat iedereen het vanzelfsprekend vindt 
om verantwoordelijkheid te nemen voor de acties 
waaraan zij kunnen bijdragen. Alle deelnemers aan het 
Duurzaamheidscafé ontvangen uiteraard ook voor dit 
werkatelier een uitnodiging.

Klassieke 
benadering

Experts zorgen 
voor de analyse 
en formuleren de 
oplossing:
- Betrokkenen worden 

geïnformeerd en mogen 
reageren

- Acceptatie gebeurt via 
overtuigingsstrategieën

Interactief

Betrokkenen mogen 
‘in-put’ leveren:
- Betrokkenen mogen 

mee-weten en mee-
denken via inspraak

- Experts verzamelen en 
beoordelen de reacties 
en formuleren de 
conclusies

- Draagvlak hangt af 
van de wijze waarop 
betrokkenen hun 
inbreng herkennen

Co-creatie

Samen-maken
- Alle belanghebbenden 

maken met elkaar 
het resultaat. Dat zijn 
burgers, bestuurders/
ambtenaren en 
professionals

- Iedereen voelt zich 
mede-eigenaar van het 
resultaat en daarmee 
medeverantwoordelijk 
voor de realisatie



Deelnemers  

Andre van der Neut Ambassadeur SZE 
Anke Pet gemeente Diemen Ruimtelijk beleid
Anne Elsen gemeente Diemen Energieprojecten
Anton Mink gemeente Diemen Communicatie
Brigitte Wielage Raadslid 
Carry Pot IVN 
David Dalderup Liander 
Els Nuisker Kerkenraad 
Erik Boog Burgemeester 
Evert Kuiken Modulair naar nul woning, Repair café 
Frans Eerkens Modulair naar nul woning 
Gepke Uiterdijk Raadslid 
Guy van Nifterik Jongerenraad 
Hans Boven gemeente Diemen Infrastructuur
Harry Kemps Vereniging van eigenaren 
Iris Buddingh Corporatie Rochdale 
Jan Rijnierse Wereldwinkel 
Jeanette Pietersen Raadslid 
Jeroen Klaasse Wethouder Citymarketing, EZ
Johan Jägers Raadslid 
Joke Schenk Afdeling Groen Links 
Joost Heinsius Crowdfunding  
Jorrit Leijting Leijting Advies 
Jos Muller gemeente Diemen Sportbedrijf
Jowan Kelderman gemeente Diemen 
Judit Haug gemeente Diemen Sociale Zaken



Lex Scholten Wethouder Financien, RO
Liza van Zon Ondernemend Diemen 
Louis Biesbrouck Fortega Benelux 
Maita  van der Mark Ex wethouder 
Marco van Vliet gemeente Diemen Beheer gebouwen, Facilitaire Zaken
Markus Schmidt Ambassadeur SZE  
Maria Biesbrouck-de Jong Fortega Benelux 
Marijke van Eckeren Vrienden van Diemerbos 
Martijn Alderse Baas gemeente Diemen Samenleving
Michiel Hatenboer Omval 
Michiel Hofman Hofman Dujardin Architecten 
Nic Frederiks De Omval  
Peter Prins Raadslid 
Peter van de Mortel gemeente Diemen Ruimtelijk beleid
Raimond Zegveld Fietskoeriers 
Raymond van Bulderen Nuon 
Ruud Grondel wethouder Duurzaamheid 
Ruud van Stek gemeente Diemen Wijkbeheer
Sophia van Gelderen IVN 
Willemien Boland GGD jeugdarts /DDD 

Tekst: Gemma van der Ploeg (KaapZ)
Foto’s, lay out en tekeningen: Rolf Resink (KaapZ)


