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Aan de gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:
De raad,
Gehoord de discussie over de Begroting 2021.
Constaterende dat:
– Amsterdam duidelijke ambities heeft om het gebruik van fossiele brandstoffen
terug te dringen om te voldoen aan de doelstellingen van het klimaatverdrag van
Parijs;
– Er tegelijkertijd in de stad nog volop reclame gemaakt wordt voor producten en
diensten die het gebruik van fossiele brandstoffen aanjagen;
– Het college zelf eerder heeft aangegeven dat reclame voor Shell op GVB-ponten
niet past bij het duurzaamheidsbeleid van Amsterdam, en daarover het gesprek is
aangegaan met het GVB.
Overwegende dat:
– Bij bijvoorbeeld het gebruik van tabak eerder doeltreffend beleid is gemaakt om
reclame voor tabaksproducten te verbieden;
– Ten minste de uitwassen van reclame voor fossiele producten, zoals bijvoorbeeld
voor vliegvakanties voor dumpprijzen of direct voor bedrijven werkzaam in de
fossiele industrie, verboden zouden moeten kunnen worden.
Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

1. Te onderzoeken hoe reclame en marketingevenementen voor fossiele producten
kunnen worden teruggedrongen in de publieke ruimte;
2. Daarbij voorrang te geven aan het uitfaseren van reclame voor bedrijven die
primair werken in de kolensector en de oliesector en reclame voor vliegvakanties;
3. Als onderdeel daarvan het gesprek aan te gaan met JC Decaux over de gevolgen
hiervan voor een eventueel volgend contract en te bezien wat er voor nodig is om
het lopende contract hierop aan te passen. Vóór de voorjaarsnota te rapporteren
over de eventuele kosten die verbonden zijn aan een dergelijke aanpassing van
de contracten.
De leden van de gemeenteraad

R.J. Groen
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