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De ondergetekenden

1

ABN AMRO

30 Hello Zuidas

2

Accenture

31 Hompe & Taselaar

3

Acre

32 Houthoff

4

Allen & Overy

33 Ingenieursbureau – gemeente Amsterdam

5

Amsterdam International Community School

34 LeasePlan

6

APG

35 Loyens & Loeff

7

Arcadis

36 Meelunie

8

Baker McKenzie

37 Milieu Service Nederland

9

Beelen.nl

38 NS

10

Begraafplaats Buitenveldert

39 NSI

11

Blanco

40 ORAM

12

Breikers

41 PON

13

BYCS

42 RAI Amsterdam

14

CBRE

43 Renewi

15

Coördinatiecentrum Energie VU/VUmc

44 Sixt

16

Customized Media

45 Schiphol Taxi

17

De Brauw Blackstone Westbroek

46 South Pole

18

De Dakdokters

47 TCA

19

De Gerrit Rietveld Academie

48 Union Investment

20 De Goede Doelen Loterijen

49 Van Doorne

21 De Nieuwe Poort

50 Vesteda

22 Deloitte

51 Vrije Universiteit Amsterdam

23 Dyson

52 Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

24 EDGE Technologies

53 Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam

25 Enactus VU

54 World Trade Center Amsterdam

26 Engie

55 Zuidas - gemeente Amsterdam

27 Financial Offices

56 de stichting Green Business Club Zuidas,

28 Fun Forest
29 Green Office – VU

hierna: GBC Zuidas
hierna tezamen genoemd: Partijen;

Achtergrond

A

B
C
D
E

F

Partijen onderschrijven het belang van en werken aan zowel een eigen duurzame
bedrijfsvoering op hun huisvestingslocaties in het gebied Zuidas van Amsterdam als een
duurzame omgeving, naar de maatstaven van de van tijd tot tijd geldende best practices.

Partijen zijn van mening dat Zuidas verder kan en moet uitgroeien tot het meest duurzame en
innovatieve woon- en werkgebied van Nederland.

Partijen zijn bereid zich in te zetten om deze ambitie actief te communiceren en stimuleren,
intern en extern, en daar verder aan te werken.

Partijen zijn participant van GBC Zuidas en zijn van mening dat deze club een positieve bijdrage
kan leveren en levert aan de verwezenlijking van deze ambitie.

Partijen werken daarbij ook samen met de (lokale) overheid, waaronder Zuidas, Ingenieursbureau
Amsterdam, Werkgeversservervicepunt Groot-Amsterdam en Waterschap Amstel, Gooi en
Vecht, welke overheidsinstanties eveneens participant van GBC Zuidas zijn en handelen naar hun
publieke duurzaamheidsdoelen, taken en bevoegdheden.

Om deze ambitie voor Zuidas, het eigen commitment en ook het belang van de samenwerking
en activiteiten van GBC Zuidas te onderschrijven wensen Partijen deze ambitieverklaring te
ondertekenen.
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Verklaringen

1 Doelstelling - Duurzaam
Het gebied Zuidas is het meest
vooraanstaande en attractieve business center
van Nederland. Zuidas is, naast dat van
kantoren, ook het thuis van de RAI Amsterdam,
de Vrije Universiteit, Amsterdam UMC, locatie
VUmc en steeds meer woningen.
Zuidas is volop in ontwikkeling met onder andere
het grootschalige infrastructurele project
ZuidasDok. Deze setting maakt trots en biedt
mogelijkheden, maar brengt ook enorme
uitdagingen met zich: hoe het gebied verder te
verduurzamen en verlevendigen naast alle
ontwikkelingen die gaande zijn? Hoe te zorgen
voor een bereikbare Zuidas, een zo groen
mogelijke Zuidas en een sociale Zuidas?
Om deze uitdagingen het hoofd te bieden en de
kansen te benutten gelooft GBC Zuidas met haar
participanten in een structurele verbinding en
samenwerking tussen bedrijfsleven, overheden,
onderwijs-/kennisinstellingen en andere
organisaties/bewoners van Zuidas. GBC Zuidas
stelt zich graag op als strategische
gesprekspartner van de gemeente Amsterdam
om bij te dragen aan gezamenlijke doelstellingen
binnen de duurzame transitie, waarbij Zuidas een
interessante proeftuin kan zijn op een aantal

transitiegebieden.
Daarnaast heeft GBC Zuidas oog voor de
menselijke kant en speelt via verschillende
sociale en duurzame initiatieven een verbindende
rol tussen het werkgebied van Zuidas en haar
omwonenden, studenten (middels de GBC
Academy) en werkzoekenden met een afstand tot
de arbeidsmarkt.
Actieve vertegenwoordigers van Partijen komen
samen in projectgroepen of projecten rondom de
thema’s Energie, Mobiliteit & Logistiek, Water &
Groen en Afval & Circulariteit, om duurzame best
practices te (blijven) ontwikkelen en kennis uit te
wisselen. Daarbij wordt beoogd voor deze
thema’s duurzame projecten op en voor Zuidas te
initiëren en realiseren en maatschappelijk
verantwoord ondernemen te stimuleren. Partijen
werken voor zich en gezamenlijk in GBC Zuidas
aan de beschreven thema’s en ambities, met als
doel tot de meest duurzame business-/kennis- en
woonomgeving van Nederland te komen in 2025
en bij te dragen aan de verwezenlijking van de
Sustainable Development Goals, opgesteld door
de Verenigde Naties (zie bijlage 1).
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2 Thema’s en ambities

ENERGIE

MOBILITEIT & LOGISTIEK

Het belang van de energietransitie is voor GBC
Zuidas evident: om klimaatverandering te
stoppen of in ieder geval te remmen, moeten we
af van fossiele energiedragers. Het duurzaam
opwekken van energie staat centraal in
combinatie met meer aandacht voor alle vormen
van energiebesparing. De algemene doelstelling
van GBC Zuidas is dan ook om het
energieverbruik in Zuidas te reduceren en zoveel
mogelijk te verduurzamen.

Het woon-werkverkeer en de logistieke stromen
naar en van Zuidas veroorzaken CO2-uitstoot. In
Amsterdam is het aandeel verkeer en vervoer in
de totale CO2-uitstoot 18%, dat gelijk staat aan
870 kiloton. Er wordt nog veel gebruik gemaakt
van voertuigen rijdend op fossiele brandstof (94
% van de personenauto’s in 2020 is niet
elektrisch), er wordt veel gereisd op dezelfde
tijden met filevorming tot gevolg en de logistieke
stromen zijn inefficiënt ingericht.

Partijen binnen GBC Zuidas werken samen aan
de volgende ambities:

GBC Zuidas streeft naar het structureel reduceren
van CO2 en het verbeteren van de luchtkwaliteit.
Hiervoor richten wij ons op minder, duurzamer en
efficiënter verkeer en vervoer door bijvoorbeeld
het stimuleren van de transitie van autobezit naar
-gebruik, zodat tevens een goede bereikbaarheid
van Zuidas gewaarborgd blijft.

• Participanten verbruiken in 2025 geen
aardgas meer of hebben daartoe intern de
beslissing genomen.
• De kantoren waar participanten van GBC
Zuidas zijn gevestigd, zijn in 2025 voorbereid
en gecommitteerd aan de ambitie
van energieneutraliteit in 2030.
• In Zuidas brandt tussen 23.30 en 6.00 uur
geen onnodig licht.

Partijen binnen GBC Zuidas werken samen aan
de volgende ambities:
• Het mobiliteitsbeleid flexibel in te richten,
zodat spreiding over de week (inclusief
thuiswerken), spreiding over de dag en
spreiding over modaliteiten kan worden
nagestreefd, waarbij deelmobiliteit en fiets de
voorkeur krijgt.
• Het wagenpark grotendeels emissievrij te
hebben en in te zetten op het vermeerderen
van elektrische laadpunten in gebouwen zodat
dit aansluit bij de stijgende behoefte.
• De stadslogistiek naar en van Zuidas
emissievrij te krijgen, in lijn met de Green
Deal Zero Emission Stadslogistiek en
leveringen zo veel mogelijk te laten bundelen.
• 100% emissievrij taxi-gebruik, in lijn met de
ambitie van gemeente Amsterdam.
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2 Thema’s en ambities

WATER EN GROEN

AFVAL & CIRCULARITEIT

Klimaatverandering laat zich steeds meer zien in onze omgeving met
extreem droge zomers, afgewisseld met hevige neerslag. Richting 2050
verdubbelt de kans op extreme buien. Om hiermee om te gaan draagt
GBC Zuidas bij aan klimaatadaptatie: het aanpassen van Zuidas aan
veranderingen in het klimaat, zodat de kwetsbaarheid hiervoor
vermindert of er zelfs geprofiteerd wordt van de kansen die een
veranderend klimaat biedt. Hierbij wordt ingezet op klimaatadaptieve
maatregelen die tevens bijdragen aan het herstel van de biodiversiteit.

Grondstoffen raken op en de helft van de wereldwijde CO2-uitstoot
wordt veroorzaakt door de productie van nieuwe materialen en
goederen. Reden om in te zetten op een circulaire Zuidas waar
waardevolle materialen en grondstoffen niet worden verspild en aan het
einde van gebruik hoogwaardig en lokaal worden verwerkt. In 2019 is in
dit kader de Zero Waste Zuidas overeenkomst opgesteld i.s.m.
Amsterdam Economic Board en ondertekend door een groot deel van
de participanten van GBC Zuidas. In deze overeenkomst zijn
verschillende doelstellingen voor 2030 geformuleerd. De ambities
hieronder achten wij haalbaar voor álle participanten.

Partijen binnen GBC Zuidas werken samen aan de volgende ambities:
• In 2025 is een ecologische scan ontwikkeld en toegepast op ten
minste 75% van de gebouwen waar GBC Zuidas-participanten
huren en/of eigenaar van zijn.
• Naar aanleiding van de uitkomsten van de ecologische scan, is in
2025 is een actieplan opgesteld voor toepassing van maatregelen
met hierin concrete, haalbare aantallen met betrekking tot de aanleg/
toepassing van:
> X aantal m2 waterbergend groen dak
> X aantal nestkasten/vleermuiskasten/faunatorens
> X aantal struiken/bomen (bij voorkeur inheems)
• In 2025 is in ieder geval minimaal 25.000m2
waterbergend groen dak aangelegd op bestaande gebouwen.

Partijen binnen GBC Zuidas werken samen aan de volgende ambities:
• in 2025 is een oplossing gevonden om voedselreststromen
hoogwaardig te verwerken.
• in 2025 bestaan uniforme circulaire inkoop(kaders) van minimaal drie
belangrijke productgroepen om minder consumptie, hoogwaardige
recycling, langer gebruik en reparatie van producten te bereiken.
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3 Rapportage en verdere

ontwikkeling

GBC Zuidas rapporteert jaarlijks aan Partijen over de resultaten op de
beschreven thema’s. Dit gebeurt mondeling tijdens bijeenkomsten en aan
de hand van cijfers uit het GBC Dashboard. Partijen leveren gegevens aan
middels een online vragenlijst ten behoeve van deze rapportering. De
uitkomsten van de vragenlijst vormen de input voor het GBC Dashboard
waarmee de status en voortgang op de verschillende thema’s van de som
van de Partijen wordt weergegeven.

4 Slot

Partijen onderkennen dat de in deze verklaring verwoorde ambities
niet in rechte afdwingbaar zijn. Deze ambitieverklaring zal openbaar
worden gemaakt.
Deze ambitieverklaring treedt in werking voor de ondergetekenden
met ingang van de dag na ondertekening en geldt voor de periode tot
januari 2026.

Partijen en GBC Zuidas evalueren tussentijds en bezien of de ambities van
de thema’s zoals beschreven (naar boven) bijgesteld dienen te worden en
of er aanleiding bestaat ook andere, nieuwe relevante thema’s ambities te
formuleren.
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Bijlagen 1
GBC vs. Sustainable
Development Goals

SDG map GBC
(huidige activiteiten)

de doelen kunnen zonder inzet van het
bedrijfsleven niet behaald worden. Steeds meer
bedrijven zijn zich bewust van hun
maatschappelijke impact en gaan er ook op
sturen en erover rapporteren. De SDG’s bieden
hier houvast: op welke thema’s heeft onze
organisatie eigenlijk impact, en hoe kunnen we
dat meten en daarover rapporteren?
Voor GBC Zuidas zelf geldt dat we bij uitstek een
‘partnership for the goals’ zijn (SDG 17), die met
haar participanten vooral werkt aan de doelen
onder SDG 12: Verantwoorde productie en
consumptie’. Deze 2 SDGs staan dus centraal in
onze strategie. De 5 thema’s waaraan GBC
Zuidas werkt, corresponderen elk met een tot
drie andere SDG’s. Dankzij de interrelatie tussen
de SDGs worden de overige SDGs ook
aangepakt door de participanten van GBC
Zuidas.

De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn
17 heldere, wereldwijde doelen, in 2015
vastgesteld door de Verenigde Naties (193
landen). De SDG’s vormen dé actieagenda voor
klimaat, duurzaamheid en sociale
rechtvaardigheid tot aan 2030. Participanten van
GBC Zuidas kunnen een belangrijke bijdrage
leveren aan realisatie van de SDG’s – sterker nog,
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