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Uitgave, Daarom Duurzaam Diemen, maart 2018

De ideeën, ambities en acties beschreven in dit boekje zijn het resultaat van een 2-daags 
werkatelier op 6 en 7 februari 2018. Hieraan namen deel: inwoners, ondernemers, 
Ondernemend Diemen, maatschappelijke organisaties, de politiek en medewerkers van de 
gemeente Diemen. Het toekomstperspectief dat zij in dit actieplan schetsen, vraagt de inzet 
van iedereen. Dus deel en verspreid het actieplan zoveel mogelijk.  

Tekst, tekeningen, foto’s, grafische vormgeving en productie
Gemma van der Ploeg en Rolf Resink, KaapZ

Waar verkrijgbaar?
Het actieplan is te verkrijgen bij de gemeente Diemen, de bibliotheek, Ondernemend 
Diemen en bij diverse openbare gelegenheden in Diemen.

Volg ons en doe mee!
Daarom Duurzaam Diemen vind je op de Facebook community. 
Wil je meedoen, heb je vragen, ideeën, eigen initiatieven en acties, laat het ons weten via 
daaromduurzaam@diemen.nl of stuur een bericht via Facebook.
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Voorwoord

- Bewustwording en gedragsverandering  
- Bewust omgaan met voeding
- Reduceren van restafval
- Duurzame energie voor en met iedereen
- Met de gebouwde omgeving Van het aardgas af
- Behoud van biodiversiteit en klimaatadaptatie
- Slimme en groene mobiliteit.

Dat zijn opgaven waar wij met elkaar in Diemen voor staan. Tal van 
initiatieven geven hier al invulling aan. Ook zien wij veel energie bij 
mensen en organisaties om zich voor een Duurzaam Diemen in te zetten. 
Deze beweging willen wij versterken. Want een toekomstbestendig 
Diemen bereiken wij eerder als we onze krachten bundelen. 

Ontmoetingen en samenwerking dragen bij aan verfrissende ideeën en 
het van de grond krijgen van duurzame initiatieven. Daarom hebben 
wij op 6 en 7 februari 2018 het werkatelier Daarom Duurzaam Diemen 
georganiseerd. Om met inwoners, ondernemers, maatschappelijke 
organisaties, politici en ambtenaren een gezamenlijk actieplan Daarom 
Duurzaam Diemen 2030 te maken. 
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Dit actieplan laat de uitdagingen zien waar wij met elkaar de komende 
jaren voor staan: het creëren van een breed duurzaam bewustzijn bij 
iedereen die in Diemen woont of werkt. Zodat we de noodzakelijke 
omslag in denken en doen kunnen versnellen. Het klinkt als een cliché, 
maar we hebben maar één aarde en de tijd dringt.

Het goede nieuws is dat het werkatelier en het Duurzaamheidscafé 
dat eraan vooraf is gegaan een brede betrokkenheid en een grote 
overlap in ambities en ideeën laten zien. Hierop kunnen we in Diemen 
voortbouwen. Als partners in een spannende tijd, die vraagt om co-
creëren. Samen vorm geven aan een toekomstbestendig Diemen. Met 
mensen zoals jij. Mensen met ambities die mogelijkheden zien. 

Wij hebben alle vertrouwen in het vliegwiel dat inmiddels in Diemen 
op gang is gekomen. Met veel plezier hebben wij er met het actieplan 
een nieuwe slinger aan gegeven. Wij blijven ons ervoor inzetten om de 
positieve energie en de nieuwe netwerken die zijn ontstaan, voor Diemen 
te benutten en vast te houden. Wij nodigen je van harte uit om mee te 
(blijven) doen!

De initiatiefgroep Daarom Duurzaam Diemen

Willemien Boland  Repaircafé 
Ruud Grondel  Wethouder Duurzaamheid
Joost Heinsius  Values of Culture & Creativity
Jowan Kelderman  Adviseur Duurzaamheid, gemeente   
     Diemen
Jorrit Leijting   Leijting Advies
Dennis Lodewijks  SLIM Vastgoed Performance
Anton Mink   Communicatieadviseur, gemeente   
     Diemen
Johan van Schagen   Artsen zonder Grenzen
Sophie Tjebbes  Psycholoog en trainer
Hans Vreeken  The Plumbers Installatietechniek,  
     Ondernemend Diemen
Liza van Zon  Van Zon Business, Ondernemend Diemen
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Beeldverslag gemaakt gedurende het Duurzaamheidscafé op 17 mei 2017
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Inleiding

Op 6 en 7 februari 2018 zijn wij met circa 60 mensen bij elkaar 
geweest om gezamenlijk te werken aan een plan om Diemen verder te 
verduurzamen. Onder ons waren inwoners, ondernemers, Ondernemend 
Diemen, medewerkers bij maatschappelijke organisaties, de 
woningcorporatie en de gemeente, evenals bestuurders en raadsleden. 
Het resultaat van dit intensieve en inspirerende proces heeft u in 
handen: het actieplan Daarom Duurzaam Diemen.

Het actieplan bestaat uit meerdere delen. Eerst gaan we in op de 
aanleiding en de betekenis van het actieplan. Vervolgens geven wij de 
context aan waar wij mee te maken hebben, door een aantal historische 
mijlpalen en trends te schetsen die relevant zijn voor toekomstige 
activiteiten. Daarna beschrijven wij het streefbeeld 2030 voor een 
duurzamer Diemen, zoals wij dat voor ogen hebben. We geven op een 
beeldende wijze weer wat er dan zichtbaar, voelbaar en merkbaar anders 
is in Diemen. Dit streefbeeld hebben wij met elkaar vertaald in een 
uitvoeringsagenda. Hierin zijn de concrete opgaven uitgewerkt om het 
wenkend toekomstperspectief voor 2030 te kunnen verwezenlijken:

- Bewustwording en gedragsverandering  
- Bewust omgaan met voeding
- Reduceren van restafval
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- Duurzame energie voor en met iedereen
- Met de gebouwde omgeving van het aardgas af
- Behoud van biodiversiteit en klimaatadaptatie
- Slimme en groene mobiliteit.

Met deze gezamenlijke ontwikkeling van het actieplan, hebben wij 
nieuwe energie en meer verbondenheid gebracht in onze ambitie Diemen 
verder te verduurzamen. Hoe we deze energie en verbondenheid willen 
vasthouden, vind je in het laatste deel van dit actieplan onder de kop 
‘Hoe houden we het vliegwiel op gang’.
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Daarom Duurzaam Diemen

Op 25 september 2015 stelde de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties de 2030 agenda voor duurzame ontwikkeling vast. De 
agenda bestaat uit 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen die de wereld tot 
‘een betere plek moeten maken in 2030’, Het programma richt zich in 
samenhang op het beschermen van de planeet en het bestrijden van 
extreme armoede, ongelijkheid en onrechtvaardigheid.

Op 12 december 2015 is in Parijs een historisch klimaatakkoord gesloten 
met als doel de opwarming van de aarde ruim onder de 2 graden Celsius 
te houden, met 1,5 graad als streven. Dit betekent dat we de komende 
decennia voor de uitdaging staan vorm te geven aan een klimaatneutrale 
samenleving. Dat is een forse opgave. De tijd tikt. Het gaat er dan ook 
om zoveel mogelijk acties in gang te zetten of te versnellen om dit doel 
te halen. Ook in Diemen. En dat geldt niet alleen voor het omkeren van 
de opwarming van de aarde, maar ook voor de uitputting en vervuiling 
van de aarde en het verlies aan biodiversiteit.

Een gezamenlijk initiatief
Inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, politici, 
bestuurders en ambtenaren hebben ieder een eigen rol en 
verantwoordelijkheid in het behoud en in het versterken van de kwaliteit 
van leven in Diemen. Met elkaar zorgen wij voor een toekomstbestendige 
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ontwikkeling van onze gemeenschap. In Diemen gebeurt al veel. Mooie 
initiatieven met grote bijval, zoals steeds meer zonnepanelen op daken, 
de eerste energieneutrale huizen, steeds meer bedrijven ondernemen 
maatschappelijk verantwoord en de gemeente is druk bezig met de 
verduurzaming van haar gebouwen en inkoopprocessen. Maar het is niet 
genoeg. Het is nu tijd om te verbreden, te verbinden en te verdiepen. 
Zodat we kunnen versnellen. De kennis en technologische mogelijkheden 
zijn beschikbaar om te doen wat nodig is. 

Gebruik maken van bestaande mogelijkheden. Elkaar actief 
opzoeken. Activiteiten meer op elkaar afstemmen. Samen werken 
aan concrete projecten. Nieuwe initiatieven ontwikkelen. Dat is het 
doel van Daarom Duurzaam Diemen. 

Het actieplan: geen blauwdruk, maar ook niet vrijblijvend
Het actieplan Daarom Duurzaam Diemen 2030 is in een aantal stappen 
tot stand gekomen. Allereerst is er een Duurzaamheidscafé geweest 
om te verkennen wat er mogelijk wordt in Diemen als we de aanwezige 
krachten bundelen. Het Duurzaamheidscafé maakte duidelijk dat 
er in Diemen een groep inwoners, ondernemers, maatschappelijke 
organisaties, politici en ambtenaren is, die het verder verduurzamen van 
Diemen als een gemeenschappelijke opgave ziet. Dit heeft geresulteerd 
in het werkatelier, waarin we met circa 60 mensen het actieplan hebben 
gemaakt.
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Het actieplan Daarom Duurzaam Diemen 2030 is geen blauwdruk voor de 
toekomst. Het is een beeldende beschrijving van de ambities die tijdens 
het werkatelier zichtbaar en merkbaar werden. Het geeft aan waar we 
met elkaar, ieder vanuit zijn eigen expertise naartoe willen werken. Veel 
daarvan is al in aanzet aanwezig of is in ontwikkeling. Deze activiteiten 
willen we met onze gezamenlijke inzet versterken. Uiteindelijk bepalen 
nieuwe kansen en mogelijkheden, onverwachte tegenslagen, creatieve 
oplossingen en onze inzet en discipline om te volharden wat we met 
elkaar weten te realiseren. Met Daarom Duurzaam Diemen zijn we dan 
ook een dynamisch proces ingegaan. Het streefbeeld voor 2030 bepaalt 
onze richting.
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Waar komen we vandaan?

In het Duurzaamheidscafé van 17 mei 2017 zijn belangrijke mijlpalen 
in de historie van het duurzaamheidsvraagstuk, wereldwijd en lokaal 
in kaart gebracht. Wereldwijd is in 1972 de duurzaamheidsbeweging 
op gang gekomen met het rapport ‘Grenzen aan de groei’ van de Club 
van Rome. De publicatie ervan viel samen met een boycot van de 12 
grootste olieproducerende landen, wat leidde tot een groeiend besef 
over de afhankelijkheid van aardolie. De commissie Brundtland (1987) 
definieerde als eerste het concept duurzame ontwikkeling: 

‘Duurzame ontwikkelingen zijn ontwikkelingen die voldoen aan de 
huidige behoeften zonder het vermogen van toekomstige generaties 
in gevaar te brengen om in hun eigen behoeften te voorzien.’

Het rapport vergrootte de bewustwording rond duurzaamheids- en 
milieuvraagstukken. Aanvankelijk veranderde er niet zo heel veel. 
Ondertussen ontwikkelde het duurzaamheidsvraagstuk zich verder. Eind 
vorige eeuw was er veel aandacht voor zure regen, vervuilde rivieren en 
luchtkwaliteit. Sindsdien gaan ontwikkelingen steeds sneller. Berichten 
over overstromingen, orkanen, extreme droogte zijn inmiddels niet 
meer uit het nieuws weg te denken. Jongeren weten niet beter dan dat 
duurzaamheid een issue is.
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In Diemen verdubbelde in de afgelopen 45 jaar het inwonertal. 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. Zonnepanelen verschijnen op daken, laadpalen 
doen hun intrede en de eerste inwoners experimenteren met een 
energieneutrale woning.
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Wat komt er op ons af? 

‘Wij zijn de eerste generatie 
die de effecten van de klimaatverandering voelt.
Wij zijn de laatste generatie 
die er wat aan kan doen.’

Barack Obama

Het klimaat verandert. Het wordt in de toekomst warmer, het regent 
vaker en harder en de intensiteit van onweer en hagel neemt toe. 
Hierdoor zorgt regenwater lokaal vaker voor overlast, ook door de 
toenemende verstening van de ruimte, en worden de effecten van 
droogte vaker zichtbaar. ‘s Zomers krijgen we steeds vaker te maken 
met ‘hitte stress’. De biodiversiteit holt achteruit en we produceren meer 
afval dan dat we hergebruiken. Ondertussen komt er een einde aan de 
beschikbaarheid van fossiele brandstoffen en andere grondstoffen die we 
nu gebruiken en nemen de kosten navenant toe. Voor de warmte in onze 
huizen, voor productie en transport. Om de aardbevingen in Groningen 
te beperken wordt de gasproductie verminderd. Dit legt nog meer druk 
op de energie- en warmtetransitie waar we voor staan: het creëren 
van alternatieven voor aardgas. Stijgende huur- en vastgoedprijzen 
leiden echter tot afname van de bestedingsruimte bij huiseigenaren en 
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woningcorporaties om de noodzakelijke maatregelen te nemen. Ook 
overheidsfinanciering van duurzame initiatieven neemt af.

De mogelijkheden om alternatieve energiebronnen te gebruiken en 
energie te besparen nemen toe. Dit leidt tot keuzestress bij inwoners 
die wat willen doen. Waar en hoe kunnen we energie besparen? Welke 
alternatieve energiebronnen kunnen we inzetten? Wat zijn de kosten en 
opbrengsten? Moet ik nu maatregelen nemen, of is het verstandiger nog 
even te wachten? 

De wereld verandert aanzienlijk. Internet verbindt wereldwijd alles 
en iedereen met elkaar. We beschikken door ‘slimme’ technieken over 
big data om tot slimme oplossingen te komen. Ook kan met nieuwe 
technieken de productie meer lokaal plaatsvinden, met minder transport. 
Door kringlopen lokaal te sluiten kunnen we meer zelfvoorzienend 
worden. We hebben het dan over de ‘circulaire economie’. De ene keer 
ligt de nadruk meer op ‘slim’, de andere keer meer op ‘duurzaam’ of 
‘groen’. 

Diemen blijft ook de komende jaren groeien. Dat biedt perspectief. 
Er zullen steeds meer duurzame ontwikkelingen te zien zijn, die als 
voorbeeld voor anderen kunnen gelden. Nieuwe media kunnen hierbij 
ondersteunend werken. De vraag is wel hoe we met de nog steeds 
toenemende individualisering het beste om kunnen gaan.

De opgaven waar we voor staan, zijn complex en veelomvattend en 
vragen per definitie om een gezamenlijke aanpak: van ondernemers, 
overheden, inwoners en onderwijs. Het gaat erom dat we 
wetenschappelijke kennis met praktische en ambachtelijke kennis, 
ervaring en volkswijsheid op de juiste wijze weten te combineren en toe 
te passen. 
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Duurzaam Diemen 2030

Het streefbeeld Duurzaam Diemen 2030 is het wenkend perspectief 
dat wij voor ogen hebben als het gaat om een duurzamer Diemen. 
Een toekomstperspectief waar wij ons samen met anderen voor willen 
inzetten en hard willen maken. Hieronder lees je hoe een Duurzaam 
Diemen er in 2030 uit kan zien.

Bewustwording en gedragsverandering
Als je in 2030 door Diemen loopt en met diverse mensen spreekt 
dan valt het je op dat er in de afgelopen 10 jaar veel is veranderd. In 
2018 hebben we gekeken wat de grootste (verborgen) impact van ons 
handelen en consumeren is op ecosystemen, de zoetwatervoorraad, 
vervuiling en de opwarming van de aarde. Dat leidde tot verrassende 
inzichten. 
 
Willen we onze CO2 voetafdruk beperken dan zal er veel aankomen op 
gedragsverandering. We zijn dan ook met uiteenlopende campagnes 
gestart. Om mensen bewuster te maken van hun mondiale voetafdruk, te 
laten zien wat ze er zelf actief aan kunnen doen en te enthousiasmeren 
om het anders aan te pakken. Daarbij hebben we speciaal aandacht 
geschonken aan de scholen. De duurzaamheidsopgaven zijn in een 
lesprogramma verwerkt.
Ondertussen werd de gaskraan steeds verder dichtgedraaid als gevolg 
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van de toenemende aardbevingen in Groningen. Hierdoor konden we het 
thema ‘Van het gas af’ in een keer breed op de kaart zetten. We zagen 
deze als katalysator in de warmte- en energietransitie waar we voor 
staan. We startten campagnes om inwoners ervan te doordringen dat 
iedereen van het gas af moet, en dat verbouwingen en renovaties het 
moment zijn om je woning aan te passen. Dat werd serieus opgepakt. 
Zeker na de campagnes die iedereen ervan bewust maakten dat veel 
warmte- en energiebesparende maatregelen gewoon direct financieel 
voordeel opleveren. 

Bewuste omgang met voeding
Steeds duidelijker werd dat je met je dagelijkse eetgewoontes een groot 
verschil kunt maken op de vervuiling en uitputting van de aarde. Maar 
wat kun je doen? De keuze voor plantaardig in plaats van dierlijk voedsel 
maakt het grootste verschil. Daarna dat je geen eten verspilt en dan 
waar het vandaan komt. En tenslotte of het biologisch is of niet. Na de 
herhaalde campagnes ‘weet wat je eet!’ maken steeds meer mensen 
bewustere keuzes in de producten die ze kopen. Ze willen weten wat er 
in hun eten zit en waar het vandaan komt. Ze willen gezond en eerlijk 
eten, met zo min mogelijke verspilling, met oog voor het dierenwelzijn 
en voor het milieu. 
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30% van de woningen is energieneutraal
Vanaf 2018 hebben we de nieuwbouwwoningen in Diemen niet meer op 
gas aangesloten en zijn ze energieneutraal en milieuvriendelijk gebouwd. 
Modelwoningen lieten zien hoe het is zonder gas je huis te verwarmen, 
te koken en te douchen. Deze voorbeelden, het comfort dat het oplevert 
en de gratis pannenset voor inductie koken heeft ook andere inwoners 
aangestoken om mee te doen. Zo krijgen we stap voor stap de energie- 
en warmtetransitie in de vingers. Het streven om de eerste wijk van het 
gas af te halen en om 30% van de woningen energieneutraal te maken, 
is gehaald. Veel inwoners vinden dat hun woning een stuk comfortabeler 
is geworden, nadat er flink wat isolatiemaatregelen zijn genomen en 
vloer- of wandverwarming is aangelegd. Als je door de woonwijken 
van Diemen loopt, zie je op veel daken en gevels zonnepanelen. Een 
aantal wijken maakt gebruik van zonnepanelen op bedrijfsgebouwen 
of van windmolens in het Diemerbos. De overcapaciteit die op dagen 
met veel zon of wind ontstaat, wordt lokaal opgeslagen, zodat deze 
beschikbaar is op momenten waarop er minder energie kan worden 
opgewekt. Ook gebruiken mensen deze energie voor hun elektrische 
fiets of auto. Deze omslag naar groene energie is gelukt door de 
inzet van diverse energiecoöperaties van inwoners en ondernemers 
in nauwe samenwerking met het energieloket en de gemeente. Ook 
woningcorporatie Rochdale is flink op gang gekomen met het aardgasvrij 
en energieneutraal maken van haar woningen. Mede dankzij hen hebben 
we de 30% gehaald.
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Een sterke biodiversiteit en klimaatadaptatie
Wat verder opvalt als je door Diemen loopt, is dat veel kinderen buiten 
spelen in een voor hen spannende groene omgeving, die ondertussen 
ook zorgt voor de opvang van overvloedig regenwater. Na een aantal 
jaren met heftige en langdurige regenval werd voor iedereen  
duidelijk waarom duidelijk waarom de Operatie Steenbreek  
(www.operatiesteenbreek.nl) zo belangrijk is. In Diemen werd 
hier speciaal een campagne aan gekoppeld om mee te helpen de 
biodiversiteit te vergroten en de hittestress te verkleinen. Straten 
concurreerden vervolgens met elkaar om hun tuinen en buurt te 
vergroenen. Hier en daar verscheen een gezamenlijke moestuin. Een 
bijzonder inwonerinitiatief in de afgelopen jaren was de inrichting van 
een lange laan met waardevolle, cultuurhistorische fruitbomen door het 
centrum van Diemen. Ook de gemeente verhoogde haar ambities om 
de openbare ruimte ecologisch in te richten. Natuurvriendelijke oevers 
hadden immers het nut ervan al bewezen. Een ecologisch lint dat door de 
gehele gemeente loopt, verbindt diverse gebieden.

Minder restafval
Vrijwel alle inwoners en ondernemers van Diemen onderkennen het nut 
van het scheiden van afval. Zij zijn ook bereid hieraan mee te werken. 
Tenminste als dit op een eenvoudige manier kan. Daar hebben we de 
afgelopen jaren hard aan gewerkt. Inwoners en bedrijven hebben samen 
met Meerlanden eigen slimme inzamelsystemen bedacht, die de meeste 

grondstoffen opleveren, een groot gebruiksgemak hebben, zorgen 
voor flinke milieuwinst en voor nieuwe werkgelegenheid. Daarmee lukt 
het ons om elk jaar minder restafval te produceren. GFT zetten we 
bijvoorbeeld volledig om in groengas om huizen te verwarmen. Met 
deze en andere maatregelen hebben we het voor elkaar gekregen om 
220 kilo restafval per persoon per jaar terug te brengen naar 70 kilo. 
Een flinke prestatie want in 2018 zaten we nog ruim boven het landelijk 
gemiddelde. Minder restafval komt ook doordat inwoners bewuster zijn 
gaan consumeren. We maken volop gebruik van het Repaircafé en kopen 
meer tweedehands spullen of we ruilen of delen deze. 

Bedrijven zijn we gaan ontzorgen bij het afvoeren van hun 
restproducten. Door dit gecontroleerd te doen, halen we hier steeds 
meer waardevolle grondstoffen uit, waarvan we nieuwe producten met 
een locale identiteit maken. Dit bood diverse ondernemers kansen in 
de circulaire economie: slimme digitale oplossingen voor het verbinden 
van vraag en aanbod, meer ketensamenwerking en innovatie, minder 
grondstoffenverbruik en restafval en meer werkgelegenheid. Waar we 
in Diemen trots op zijn, is dat wij het eerste sloopcertificaat hebben 
ontvangen voor circulair gebouwde woningen. Ondertussen ook weer 
niet zo bijzonder, want de woningen met bijbehorend certificaat zijn in 
Diemen ontworpen.
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Slimme en groene mobiliteit
De basis voor een slimme en groene mobiliteit hebben we het 
afgelopen decennium gelegd. Het centrum is autoluw, de Diemerbrug 
is voor het fietsverkeer toegankelijk en we zijn goed met het OV 
ontsloten. De Noord-Zuidlijn en een uitbreiding van de busbanen voor 
elektrische shuttles droegen hieraan bij. De afgelopen jaren hebben 
we ook hard gewerkt aan de aanleg van een fijnmazig fietsnetwerk, 
aan fietssnelpaden en oplaadpalen, om het elektrisch fietsverkeer te 
stimuleren en de ruimte te geven. Daarmee is de omgeving van Diemen 
ineens een stuk bereikbaarder geworden. Ook voor het recreatieve 
fietsverkeer. 
Elektrische auto’s en autodelen komen steeds meer beschikbaar voor 
iedereen. Dat zorgt ervoor dat inwoners en ondernemingen in Diemen 
eraan gewend raken te bekijken wat de meest efficiënte en duurzame 
manier van verplaatsen en transport voor hen is en daarvoor te gaan.
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Beeldverslag gemaakt gedurende het werkatelier op 6 en 7 februari 2018
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Bewustwording en gedragsverandering 
 
- Onderwijsmateriaal voor basis- en middelbaar onderwijs
- Digitaal en een fysiek loket voor de energie- en warmtetransitie (van 

het gas af)
- Lokale coaches (themagericht)
- 12 campagnes

BETROKKENEN 

- Inwoners en ondernemers die al de transities hebben doorlopen 
(PRO’s)

- Gemeente Diemen
- Vrijwilligers
- Bestaande evenementen
- Onderwijs
- De Omval
- Openbare bibliotheek Diemen (OBA)
- Ondernemend Diemen
- Maatschappelijke organisaties

De uitvoeringsagenda
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Bewust omgaan met voeding

- Voorlichting meest vervuilende en duurzame voedingskeuzes (middels 
filmavond, lezingen, workshops)

- Advies aan spelers in de voedselketen (cateraars, inkopers kantines, 
restaurants en supermarkten)

- Thematische campagnes om duurzamere voeding uit te proberen
- Duurzaam Food Festival
- Kookworkshops

BETROKKENEN 

- Inwoners
- Ondernemend Diemen
- Gemeente Diemen
- Duurzaam Dorp Diemen
- Supermarkten
- Restaurants
- Cateraars 
- De Omval
- Openbare bibliotheek Diemen (OBA)
- Elsina
- Scholen 
- Inkopers 
- Moestuinen en volkstuinen

Duurzame energie voor en met iedereen

- Nieuwbouw vanaf 2018 niet meer op gas aangesloten
- Bepalen nieuwe warmte hoofdstructuur
- Plan om wijk voor wijk van het gas af te gaan
- Energieloket (fysiek en digitaal) voor voorlichting en ontzorgen van 

inwoners en bedrijven
- Rekenhulp voor inwoners en bedrijven voor kosten-batenanalyse 

energiemaatregelen
- Oprichting energie coöperaties voor zonnepanelen en windturbines 
- Aantrekkelijke financieringsmogelijkheden / duurzaamheidslening
- Campagnes

BETROKKENEN 

- Gemeente Diemen
- Campagneteam 
- Inwoners: huurders, particuliere 

woningeigenaren
- Verenigingen van Eigenaren
- Rochdale
- Duurzaam Dorp Diemen
- Energiecoöperaties i.o.

- Ondernemers
- Ondernemend Diemen
- Bouw- en installatie bedrijven
- Netbeheerders
- Main-energie
- Financieel deskundigen
- Netbeheerders 
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Reduceren van restafval

- Bewustwordingscampagnes
- Systeem dat tot gedragsverandering bij inwoners en ondernemers leidt
- Persoonlijke informatie over afvalproductie
- Ontzorgen van ‘lastige’ afvalstromen inwoners
- Ontzorgd afvoeren van restafval van bedrijven
- Producten een identiteit geven: zichtbaar maken van herbruikbare 

waarde
- Omzetten van GFT in groengas / lokale cirkels
- Slimme technologie (App’s, etc.)

BETROKKENEN 

- Inwoners
- Bedrijven
- Duurzaam Dorp Diemen 
- Repaircafé
- Milieu Service Nederland
- Ondernemend Diemen 
- Gemeente Diemen

Behoud van biodiversiteit en klimaatadaptatie

- Toetsing (her)inrichting openbare ruimte op biodiversiteit en 
klimaatadaptatie (ontstenen)

- Ecolint
- Voorlichtingsprogramma’s tuininrichting
- Biodiversiteitscertificaat
- Nieuwbouw natuurinclusief bouwen (nestkasten, groene gevels)
- Vergroening van buurten en tuinen door bewonersgroepen

BETROKKENEN 

- Gemeente Diemen
- Campagneteam 
- Inwoners
- Bewonersgroepen
- Ondernemend Diemen
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Slimme en groene mobiliteit

- Fijnmazig fietsnetwerk
- Fietssnelpaden
- Fietsverbinding over Diemerbrug
- Busbanen voor elektrische shuttles
- Elektrische oplaadpaden (auto en fiets)
- Autoluw centrum
- Overstap op elektrisch vervoer door bedrijven

BETROKKENEN 

- Gemeente Diemen
- Fietsersbond 
- Inwoners
- Ondernemers Ondernemend Diemen
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Hoe houden we het vliegwiel op gang?

Dit actieplan is op een andere wijze tot stand gekomen dan tot 
dusver gangbaar was. Het is een plan dat door alle betrokken partijen 
gezamenlijk is gemaakt. Het heeft dan ook niet een maar vele eigenaren. 
Dat heeft consequenties voor het vervolg. Een belangrijke vraag daarbij 
is: Hoe houden wij met elkaar het vliegwiel op gang?
 
Eigenlijk is er al volop beweging
Veel acties die in dit plan staan, waren al als idee aanwezig, zaten al in 
de pijplijn of werden voor een deel al uitgevoerd. Alle acties en ideeën 
zijn op eigen initiatief ingebracht. Ze staan nu volop in de schijnwerpers. 
Meerdere partijen hebben zich aangemeld om met de acties aan de slag 
te gaan en zijn zelfs al bezig. Wij hebben er dan ook alle vertrouwen in 
dat de uitvoering min of meer vanzelf op gang komt. Wat wij nastreven 
is bekend, de ideeën zijn er, actiepunten liggen er, mensen weten wat 
hen te doen staat en hebben laten weten dat ook te gaan doen. Daarbij 
gaat iedereen actief op zoek naar partijen die noodzakelijk zijn in de 
uitvoering die nu nog niet zijn aangesloten. Biedt dat ook garanties dat 
het allemaal vanzelf gaat? Dat alle voorgenomen acties ook worden 
uitgevoerd? Dat niet. Maar de kans is wel groot. We merkten tijdens het 
werkatelier al dat de streefbeelden en opgaven tot nieuwe energie en 
verbindingen leiden. 
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Open platform
Ondertussen weten we ook dat het belangrijk is dat er een groepje is 
dat zich verantwoordelijk voelt voor het proces. Dat ervoor zorgt dat 
het vliegwiel op gang blijft en voorkomt dat iedereen op eilandjes blijft 
opereren, vanuit eigen belang en expertise. Kortom, een groepje dat 
zorgt voor het open platform dat we met elkaar hebben gecreëerd, 
waarin we met en van elkaar leren. Een coördinerend groepje dat 
regelmatig ontmoetingen organiseert, informatie- en kennisuitwisseling 
stimuleert, het mogelijk maakt dat knelpunten die om een oplossing 
vragen met de juiste mensen en partijen worden besproken, acties 
blijft volgen en zorgt dat nieuwe ontwikkelingen en de actualiteit van 
het streefbeeld in zicht blijft. De vliegwielgroep die is gevormd, zet zich 
daarvoor in.

Of iedereen zich ook voor de samenhang in de duurzaamheidsopgaven 
verantwoordelijk voelt en elkaar daarop ook durft aan te spreken, 
wordt zichtbaar in de ontmoetingen (Duurzaamheidscafé ‘s, 
themabijeenkomsten, werkateliers). We weten inmiddels dat het in een 
veilige, open sfeer en met grote betrokkenheid van iedereen eenvoudig 
is elkaar op de hoogte te houden, ons met elkaar te verbinden en waar 
nodig om steun te vragen.
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Meebewegen 
Wat in elk geval belangrijk is, is dat wij met elkaar flexibel zijn. Tussen 
nu en 2030 kan nog veel gebeuren. Laten wij daarop meebewegen en er 
ons tegelijkertijd niet door gevangen houden. We weten waar we naartoe 
willen. De richting is bepaald. Het is nu belangrijk dat we de eerste 
stappen zetten en op weg gaan. 

Ideeën en middelen zijn er volop 
Ideeën en middelen om de streefbeelden in te vullen zijn er overal. 
Het gaat erom dat we de juiste mensen, partijen en fondsen weten te 
vinden en waar nodig anders, slimmer inzetten. Met nieuwe creatieve 
financieringsvormen en sociale businessmodellen, gericht op het creëren 
van waarde en het realiseren van duurzame doelen, kunnen we stappen 
zetten. De uitdaging is aan ieder van ons om hier daadwerkelijk mee aan 
de slag te gaan en elkaar daarbij te inspireren en te ondersteunen.

Rol van de gemeente
De gemeente Diemen heeft het initiatief voor het eerste 
Duurzaamheidscafé genomen. Daar is de initiatiefgroep Daarom 
Duurzaam Diemen uit voort gekomen. Als lid van de vliegwielgroep 
voelt de gemeente zich dan ook mede verantwoordelijk dat het vliegwiel 
op gang blijft en dat alle initiatieven bijdragen aan het gezamenlijk 
ontwikkelde streefbeeld 2030. Stuurt de gemeente dan op alle mooie 
intenties in de vorm van acties? Nee. De gemeente is gelijkwaardige 
partner binnen de diverse duurzame initiatieven. Zij sluit aan op de 
energie die er in de samenleving is. Waar nodig faciliteert de gemeente 
passende initiatieven door mee aan te jagen, kennis en expertise te 
delen en slimme financiering mogelijk te maken. Welke initiatieven 
en in welke vorm is afhankelijk van wat op dat moment nodig is, van 
de ontwikkelingen die zich voordoen en de uitkomsten van politieke 
besluitvorming. 
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Acties in het kort

Aan het eind van het werkatelier formuleerden alle aanwezigen acties, 
die zij al in gang hebben gezet dan wel op korte termijn op zich nemen.

Publiekscampagnes 

Doel: Bewustwording en gedragsverandering
Actie: Jaarlijks een of meerdere events of campagnes 

rond een specifiek thema (Bijvoorbeeld: voeding, 
water, energie, afval, vervoer, groene ruimte)

Initiatiefnemers: Inwoners, Ondernemend Diemen, gemeente 
Diemen

Bewust omgaan met voeding
 
Doel: Bewustwording en gedragsverandering 
Actie: Filmavonden
Initiatiefnemers: Inwoners, Ondernemend Diemen, Omval, Elsina, 

Jumbo, Openbare Bibliotheek Diemen, Values of 
Culture & Creativity
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Reduceren restafval

Doel: Reduceren van restafval bij inwoners en bedrijven
Actie: Maandelijkse ontbijtsessie
Initiatiefnemers: Inwoners, Milieu Service Nederland, The 

Plumbers, Scouting Diemen, Van Zon Business, 
Ondernemend Diemen, gemeente Diemen

Duurzame energie voor en met iedereen

Doel: Groen kost geen poen: laten zien dat 
energiebesparing geld oplevert

Actie: Ontwikkeling openbaar gebruiksvriendelijke 
rekenmodel

Initiatiefnemers: Ondernemend Diemen, gemeente Diemen, SLIM 
vastgoed performance, OfficePower

Doel: Pro-actief contact om van het gas af te gaan
Actie: Inzichtelijk maken van de opties
Initiatiefnemers: Gemeente Diemen, Mainenergie, Rochdale, Serve 

the City, Ondernemend Diemen

Doel: Energiecoöperaties
Actie: Oprichten initiatiefgroep
Initiatiefnemers: Leijting Advies, Koninklijke Saan, inwoners, 

Duurzaam Dorp Diemen, 1967, Ondernemend 
Diemen, Gemeente Diemen, Ecostroom, Jumbo-
Diemen

Behoud van biodiversiteit en klimaatadaptatie

Doel: Meer biodivers, klimaatadaptief en diervriendelijk 
bouwen en inrichten

Actie: Verbeteren uitvoeren bestaand beleid
Initiatiefnemers: Gemeente Diemen, Ondernemend Diemen

Het op gang houden van het vliegwiel

Doel: Verbinden en versterken van alle initiatieven
Actie: Online en off-line platform bieden, organiseren 

van ontmoetingen
Initiatiefnemers: Vliegwielgroep 

Doel: Digitaal loket
Actie: Bouw digitaal platform
Initiatiefnemers: Vliegwielgroep
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