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 Motie duurzame vrijzone ofwel sustainable tax&rule zone van het raadslid Combrink 

(GroenLinks) inzake de Begroting 2012  

 

Aan de Gemeenteraad 

 
Ondergetekende heeft de eer voor te stellen: 

 

De Raad, 

Gehoord de discussie in de raad; 

 

Overwegende dat, 

• dit college en deze raad  groot voorstander zijn van het verminderen van 

regeldruk 

• mensen die bezig zijn met duurzame initiatieven vaak aangeven gehinderd te 

worden door belasting en regelgeving. 

• Koplopers veel belang hebben bij regelgeving die snel aangepast wordt aan 

wat technisch mogelijk is 

• Veel belasting en regelgeving er niet op bedacht is duurzaamheid te 

stimuleren of belonen en vervuiling te ontmoedigen of minder aantrekkelijk te 

maken 

• Innovatieve werkwijzen vaker stuiten op onbedoelde belemmeringen in 

belasting- en regelgeving. Zie bijvoorbeeld de problemen voor VVE's die 

zonnepanelen op hun dak voor eigen gebruik willen, maar door de belasting 

als energieproducerend bedrijf worden aangemerkt. 

 

Voorts overwegende dat 

• Een experiment Amsterdam de kans kan geven als geheel of in een bepaald 

gebied (bijvoorbeeld Zeeburgereiland) innovatie en duurzaamheid te 

stimuleren, en tegelijkertijd regeldruk te verminderen. 

• Een dergelijk experiment het beste door meerdere overheidslagen samen 

gedaan kan worden, zodat er er echt ruimte ontstaat om dingen anders in te 

richten. 

• Een dergelijk experiment ook voor Amsterdam opvallende informatie kan 

opleveren over welke regels weg kunnen en hoe we het particulieren 

makkelijker kunnen maken duurzaam te opereren. 

• Er binnen de Economic Board Amsterdam reeds initiatieven genomen worden 

rondom een freezone voor de creatieve industrie 
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Verzoekt het College 

- 
 

− Om met het Rijk in overleg te treden over de mogelijkheden van de instelling van een 

duurzame vrijzone (een gebied in Amsterdam of mogelijk Amsterdam als geheel) ten 

behoeve van o.a. de energietransitie.  

− Hierbij zowel omgevingswetten (crisis en herstelwet) en belastingheffing van zowel Rijk 

als Gemeente te betrekken. 

− Hierbij de initiatieven rond de Free zone van de Economic Board Amsterdam te 

betrekken 

− over de uitkomsten van dit overleg te rapporteren aan onze vergadering. 

 

 

Het lid van de Gemeenteraad, 

 
Tamira Combrink 

Marja Ruigrok 

 


