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Klimaatfonds steekt twee
miljoen in energie-start-up
Bart van Zoelen
AMSTERDAM
Het Amsterdamse Klimaat- en Energiefonds (Akef) steekt twee miljoen
euro in Vandebron. Met de investering gaat de snel groeiende start-up
meer Amsterdamse klanten werven.
Vandebron is een onlinemarktplaats
waar klanten kiezen voor hun leverancier van duurzame energie, direct
van de bron dus. Daarmee vermijden
zij de via certiﬁcaten van Noorse waterkrachtcentrales als groen verkochte kolenstroom, die op geen enkele
manier tot vermindering van de CO2uitstoot leidt.
Voor de leveranciers, nu vaak boeren met een windmolen, heeft dit het
voordeel dat ze hun overschot aan
particulieren verkopen, van wie ze
een betere prijs kunnen vragen dan
van een energiebedrijf. Vandebron
verdrievoudigde vorig jaar zijn omzet.
Met meer Amsterdamse klanten zal
ook de vraag naar duurzame energie
in deze regio toenemen, zo is de achterliggende gedachte van de investering. En met meer lokale afnemers
worden nieuwe windmolens en zonnepanelen in en om de stad mogelijk
net wel haalbaar, zegt Remco Wilcke
van Vandebron.
Jeroen Meinders van het Akef legt
het uit met de RAI als voorbeeld. Daar
liggen nu zonnepanelen op een deel
van het hallencomplex, voor zoveel
energie als de RAI zelf verbruikt. Als
Amsterdammers het overschot afne-

Investeringen
Besteding van het geld uit
het Amsterdams Klimaat
en Energiefonds (Akef).
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Het bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht is tegen de ondertekening door Nederland van het omstreden vrijhandelsverdrag met de
Verenigde Staten, TTIP.
Een ruime meerderheid van het waterschapsbestuur schaarde zich gisteravond achter een motie die was ingediend door de gezamenlijke fractie
van De Groenen en de Piratenpartij,
waarin het waterschap werd uitgeroepen tot TTIP-vrije zone. De motie
kreeg de steun van de fracties van Partij van de Arbeid, Water Natuurlijk, de
Partij voor de Dieren en Natuurterreinen.
De fracties die de motie steunden
vrezen voor de gevolgen voor het waterschap van het handelsverdrag tussen Europa en de Verenigde Staten.
Er is nog veel onduidelijk over de afspraken, maar ondertekening van het
verdrag zou kunnen betekenen dat de
waterschappen in de toekomst kunnen worden gedwongen tot een privatisering. Wat het waterschap betreft
wordt het schap buiten het verdrag
gehouden.
Een motie van De Groenen om met-
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→ Het Akef is in 2013 ingesteld en
beheert 45 miljoen euro.
men, worden zonnepanelen op de
rest van het dak wellicht ook rendabel.
Het Akef is in 2013 door de gemeente in het leven geroepen om 45 miljoen euro van de opbrengst uit de verkoop van energiebedrijf Nuon te in-

een ook uitspraak te doen over een
vergelijkbaar vrijhandelsverdrag met
Canada, het zogeheten Comprehensive Economic and Trade Agreement,
haalde geen meerderheid.
Over TTIP (Transatlantic Trade and
Investment Partnership) wordt op dit
moment nog druk onderhandeld. Het
verdrag moet belemmeringen voor
producenten aan beide kanten van de
oceaan wegnemen.
Tegenstanders vrezen dat daarmee
echter ook de kwaliteit en veiligheid

Waterschap vreest te
worden gedwongen
tot privatisering
van producten in het gedrang komen,
bijvoorbeeld als het gaat om het
drinkwater.
Amstel, Gooi en Vecht is het eerste
waterschap dat zich tot TTIP-vrij waterschap uitroept. Vorig jaar keerde
ook de gemeenteraad van Amsterdam zich tegen het handelsverdrag.
Inmiddels hebben zich drie provincies en twintig gemeenten uitgesproken tegen het verdrag, waaronder
Zaanstad en Diemen. Noord-Holland
heeft niet getekend.

vesteren in de productie van duurzame energie of energiebesparing.
Daarbij moeten de onahankelijke
fondsbeheerders niet alleen een ﬁnancieel rendement halen, maar ook
een afgesproken beperking van de
CO2-uitstoot realiseren. Eerder werden miljoenen gestoken in, onder
meer, biogastankstations van Orangegas, zonnepanelen op het dak van

de Amsterdam Arena en het leasemodel voor zonnepanelen Big Solar.
De ironie wil dat een deel van het
Akef-geld nu wordt geïnvesteerd in
een concurrent van Nuon. Of Vandebron genoeg Amsterdammers voor
zich wint, wordt nota bene bepaald
aan de hand van de extra overstappers van de traditionele energiebedrijven.

Bussen staan stil
na reeks overvallen
Josien Wolthuizen
AMSTERDAM
Buschauffeurs in Amsterdam-Noord
hebben vanochtend enkele uren het
werk neergelegd. Ze voelen zich niet
meer veilig na een reeks overvallen.
De chauﬀeurs hebben vanochtend
overleg gehad met de ondernemingsraad van het GVB over de reeks overvallen op bussen in Noord en Zuidoost in de afgelopen weken. Wat de
uitkomst is van het gesprek is nog niet
duidelijk. Later vandaag wordt daar
meer over bekend, zegt een woordvoerder van het vervoersbedrijf.
Het GVB heeft begrip voor de zorgen. “Onze chauﬀeurs zijn ongerust
over de situatie en hebben daarom
besloten het werk tijdelijk neer te leggen om met elkaar en onder leiding
van de vakbonden te praten,” aldus de
woordvoerder.
Reizigersvereniging Voor Beter OV
heeft geen goed woord over voor de
werkonderbreking. “Het is zeer ernstig dat chauﬀeurs recentelijk meermalen zijn overvallen, maar dat is nog
geen reden om onschuldige passagiers in de steek te laten.”
Afgelopen weken werden meerdere
overvallen gepleegd op buschauf-

Online opslagdienst Dropbox
heeft een kantoor geopend in
Amsterdam. Na Londen, Dublin
en Parijs is dit het vierde kantoor
van het bedrijf in Europa. Vanuit
Amsterdam wil Dropbox vooral
de zakelijke markt in de Benelux
gaan bedienen. Manager voor de
Benelux Chris Moojen zegt grote
kansen te zien. “De Benelux is
een van Europa’s meest dynamische regio’s.” Meer dan 400 miljoen internetgebruikers delen nu
al hun bestanden via Dropbox.
Ook heeft de opslagdienst wereldwijd meer dan 150.000 betalende, zakelijke klanten.
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feurs. Woensdagnacht was het weer
raak. Toen werd de chauﬀeur van bus
33 op de IJdoornlaan met een mes bedreigd door twee jongens met een
clownsmasker die het geldkistje eisten.
Half januari werd ook op de IJdoornlaan een overval gepleegd op
een bus. De dader bedreigde de
chauﬀeur met iets wat volgens de politie op een shotgun leek. Deze week
werd een 15-jarige jongen opgepakt in
verband met deze overval. In de laatste twee maanden werden nog drie
overvallen gepleegd op bussen: twee
in Noord en één in Zuidoost. Daarbij
werden zowel vuurwapens als messen gebruikt.
Donderdag besloot het GVB de verkoop van dagkaarten en kinderkaarten te staken, zodat de chauﬀeurs zo
min mogelijk contant geld in de bus
hebben.
Eind 2016 verdwijnt contant geld
helemaal uit de bussen. Dat zei burgemeester Eberhard van der Laan vanochtend tijdens de presentatie van de
veiligheidscijfers. Eigenlijk zou dat
pas in 2018 gebeuren, maar vanwege
de recente overvallen is besloten contant geld versneld uit de bussen te halen. Het wordt dan wel mogelijk om te
pinnen in de bus.

De spelregels voor het verkrijgen
van zelfbouwkavels worden aangepast. In plaats van het ‘wie het
eerst komt, wie het eerst maalt’principe worden de zeer populaire kavels voortaan via een lotingsysteem vergeven. Ook heeft
de gemeente besloten verplicht
te stellen dat eigenaren van een
kavel ook daadwerkelijk op die
plek gaan wonen. De uitgifte leverde niet zelden absurd situaties op. Vorig jaar bivakkeerden
tientallen mensen wekenlang in
tenten en caravans op een veldje
in Noord om maar een zelfbouwkavel te bemachtigen.

ZUIDOOST

Arrestaties
voor overval op
slijterij en kiosk
De politie heeft twee mannen
aangehouden op verdenking van
twee overvallen. Het duo wordt
verdacht van een overval op een
slijterij op het Bijlmerplein en op
een kiosk op station Bijlmer
Arena. De eerste overval vond
plaats op 14 januari. Bij de kiosk
op station Bijlmer Arena was het
vier dagen later raak. Een medewerker werd rond 18.00 uur geconfronteerd met een overvaller,
die ineens voor hem stond met
een groot mes in zijn handen. Hij
werd gedwongen de kassa te
openen. De dader vluchtte met
geld en sigaretten in zijn handen.
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Hoogleraar
ethiek Reinders
geridderd
Hans Reinders, hoogleraar ethiek
aan de Vrije Universiteit, heeft
een lintje gekregen voor zijn betrokkenheid en bestuurlijke activiteiten als hoogleraar. Reinders
is benoemd tot Ridder in de Orde
van de Nederlandse Leeuw. Hij
heeft de onderscheiding te
danken aan zijn nationale en internationale, baanbrekende bijdragen aan het maatschappelijk
debat over de kwaliteit van leven
van mensen met een beperking.
De hoogleraar kreeg het lintje
gisteren, bij zijn afscheidsrede,
opgespeld door locoburgemeester Arjan Vliegenthart.

