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Initiatiefvoorstel ter instemming van het raadslid Poot (VVD), getiteld ‘Steun in de rug voor
duurzame start-ups’
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 Poot (VVD), getiteld ‘Steun in de rug voor
duurzame start-ups’,
Mede gezien de bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel en de behandeling in de
raadscommissie voor Werk en Economie;
besluit:
I. in te stemmen met genoemd initiatiefvoorstel;
II. Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken de energietransitie van
Amsterdam te versnellen door een fonds in het leven te roepen waarin de
gemeente optreedt ter ondersteuning en als ‘launching customer’ van jonge startups die in Amsterdam CO2-uitstoot gaan besparen, de energietransitie versnellen
en de circulaire economie gaan versterken;
III. kennis te nemen van de bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel.
Wettelijke grondslag

Gemeentewet art. 147a, lid 1
Initiatiefvoorstel

De VVD wil 1 miljoen euro uit het niet-revolverende budget uit het Duurzaamheidsfonds
Amsterdam inzetten om een fonds op te richten dat een springplank te biedt aan jonge
start-ups die in Amsterdam een bijdrage gaan leveren aan de energietransitie en de
circulaire economie die deze stad voor ogen heeft. Het fonds is bedoeld om deze jonge
bedrijven een steun in de rug te bieden en de ambities van deze stad te verwezenlijken.
Deze ambities zijn op 11 maart 2015 door de gemeenteraad vastgesteld in de agenda
‘Duurzaam Amsterdam’. Ter uitvoering van deze agenda heeft de gemeenteraad op 24
november 2015 ingestemd met de instelling van het Duurzaamheidsfonds Amsterdam. Dit
fonds bestaat uit 50 miljoen euro. Hiervan is 10 miljoen euro vrijgesteld van revolvering.
Deze 10 miljoen is net zoals de rest van het fonds bedoeld om de verduurzaming van
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Amsterdam te versnellen. De VVD vindt dat jonge start-ups hierbij het vliegwiel zijn en
kunnen zorgen voor innovatieve oplossingen.
Vaak beschikken start-ups niet over voldoende middelen om te investeren. Banken zijn
vaak huiverig om te investeren vanwege het ontbreken van proven technology. Deze
start-ups zijn daarom aangewezen op andere type financieringen: family offices, crowd
funding, provinciale investeringsfondsen of hulp van gemeenten. Waar vaak hoge
rendementseisen worden gevraagd.
Uit recent onderzoek van VNO-NCW West blijkt bovendien dat veel van deze nieuwe
ondernemers belemmeringen ondervinden bij het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de
overheid. Daarom wil de VVD deze start-ups door die eerste lastige fase helpen. De
gemeente kan naast een eerste order helpen met een deel van het benodigde
investeringskapitaal. Hiermee kan de start-up zichzelf bewijzen en investeerders van hun
product of dienst overtuigen. Hiermee krijgen zij een steun in de rug en kunnen zij snel de
markt op. Zelfstandigheid en levensvatbaarheid van het idee staat natuurlijk voorop.
De voorwaarden in het fonds dat de VVD voor ogen heeft zijn zodanig dat de start-up
begint met terugbetalen als hij/zij na enige tijd, bijvoorbeeld twee jaar, succesvol is een
bepaalde mate van winst maakt. Is dat niet het geval dan wordt het bedrag
kwijtgescholden. Op deze manier is het fonds deels revolverend en deels nietrevolverend. Omdat de gemeente geen hoge rendementseisen hoeft te stellen zoals durffinanciers is het voor start-ups aantrekkelijk om gebruik te maken van dit fonds. Het
rendement wat de gemeente kan vragen zou gelijk kunnen liggen aan de 5-jaars rente
van banken.
Sprekende voorbeelden van succesvolle start-ups die werken aan de energietransitie en
circulaire economie zijn Physee en Urbee. Physee ontwikkelt energieopwekkende ramen
met doorzichtige zonnepanelen. Urbee reduceert CO2-uitstoot en autoverkeer door
elektrische deelfietsen aan te bieden bij Amsterdamse bedrijven. In deze stad lopen veel
ondernemers rond die soortgelijke producten op de markt willen brengen. De ambities van
zulke ondernemers krijgen sneller gestalte als de gemeente het duurzaamheidsfonds
inzet om bijvoorbeeld een serie ramen of deelfietsen te bestellen. Zo’n raam of fiets vormt
een tastbaar visitekaartje waarmee een start-up snel particuliere investeerders kan
werven.
De VVD stelt voor om de doelstellingen van het duurzaamheidsfonds als uitgangspunt te
nemen. Dat wil zeggen dat Amsterdamse projecten op het gebied de energietransitie of
circulaire economie centraal moeten staan. Om marktverstoring tegen te gaan dienen de
criteria te worden opgesteld in overeenstemming met de gedragsregels van de Wet Markt
en Overheid. Ook pleit de VVD ervoor dat alleen nieuwe start-ups en nieuwe projecten
gefinancierd worden. Start-ups wiens producten al op de markt zijn (geweest) komen niet
in aanmerking. Zo houden we concurrentie gezond.
De uitvoering van dit voorstel zou kunnen worden vormgegeven door een groene tak toe
te voegen aan het succesvolle programma Start-up in Residence Amsterdam. Dit
programma pakt stedelijke problemen aan door samen te werken met start-ups die een
verfrissende en oplossingsgerichte blik hebben. Bijvoorbeeld op het gebied van de
circulaire economie of de energietransitie: sectoren binnen het programma waar het
budget nu nog krap is. Via Start-up in Residence biedt de gemeente start-ups
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trainingsprogramma’s, ondersteuning, werkruimte en toegang tot haar netwerk aan. Als
de start-ups succesvolle ideeën of oplossingen hebben kan de gemeente optreden als
ondersteuner en/of ‘launching customer’.
Een groene tak aan dit programma kan dus naast het op weg helpen van nieuwe start-ups
ook de energietransitie van Amsterdam versnellen en het innovatieve karakter van
Amsterdam versterken. Bovendien dragen succesvolle start-ups bij aan economische
groei en extra werkgelegenheid. Een win-winsituatie: bedrijven, werknemers én het milieu
profiteren. Amsterdam profiteert.
De VVD stelt daarom voor om een fonds van tenminste 1 miljoen euro van de nietrevolverende 10 miljoen euro uit het Duurzaamheidsfonds beschikbaar te maken voor
kleinschalige commerciële projecten van innovatieve start-ups. Door kleine projecten te
selecteren spreidt de gemeente de kansen op succes. De VVD stelt tevens voor dat de
start-ups wiens product of dienst commercieel succesvol blijkt hun investering gaan
terugbetalen, bijvoorbeeld na twee jaar. Zo kan het fonds óók revolverend worden ingezet
en is er niet automatisch sprake van een niet-revolverende financiering.
Wat de VVD betreft geeft de gemeente innovatieve start-ups die zich richten op de
circulaire economie en energietransitie de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen,
onder het motto van Mick Jagger: “If you start me up, I’ll never stop!”
Het lid van de gemeenteraad van Amsterdam

M.C.G. Poot
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