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Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Hij
deelt mede dat zijn collega van de gemeente Beemster, de heer J. Dings, vanaf
heden bij de vergaderingen van de denktank duurzaamheid zal aanschuiven.
Met ingang van 1 januari 2014 zijn beide gemeenten een ambtelijke samenwerking aangegaan. Veel van de ambtenaren van de gemeente Beemster
werken vanaf die datum in het gemeentehuis van Purmerend.
Eén van hen is Patrick Koopmeiners. Hij stelt zichzelf voor en geeft aan dat hij
zich in eerste instantie zal bezighouden met de duurzaamheidsprojecten in
Beemster. Na verloop van tijd zal de samenwerking meer vorm krijgen
waardoor projecten door ambtenaren van Purmerend en Beemster kunnen
worden opgepakt. Nu reeds werken de (beleids)medewerkers duurzaamheid
gezamenlijk aan de actieprogramma’s van beide gemeenten.
Jan Klopstra is voor een half jaar trainee bij de gemeente Purmerend. Hij zal
zich specifiek richten op het integreren van duurzaamheid in gebiedsontwikkeling. Verder pakt hij een aantal duurzaamheidsprojecten op
waaronder het zonnepanelenpark op Baanstee-Noord.
De voorzitter laat weten dat de Rabobank aan hem het verzoek heeft gedaan
om deel te nemen aan overleggen van de denktank. Volgens hem kan
participatie van een bank een belangrijke aanwinst zijn voor de reeds
aanwezige expertise in deze denktank. De overige leden van de denktank
delen zijn standpunt. Harry Buseman zal de vertegenwoordiger van de Rabobank hiervan op de hoogte stellen.

02.

Verslag van de vorige vergadering d.d. 11 november 2013
Het verslag van de vorige vergadering d.d. 11 november 2013 wordt ongewijzigd vastgesteld.
De voorzitter geeft aan dat het milieu-uitvoeringsplan alsmede de actielijst
duurzaamheid 2014 door de gemeenteraad zijn vastgesteld.

Harry merkt op dat hij een overleg heeft ingepland met/over de
energiecoaches van Intermaris Hoeksteen. Hij nodigt hiervoor ook de SVP en
OiP uit
03.

Verduurzaming onderwijs
Bij de stukken is een memorandum gevoegd waarin de stand van zaken met
betrekking tot de verduurzaming van het onderwijs nader is verwoord. Op
een drietal basisscholen en op de PSG zijn duurzaamheidsinitiatieven
genomen. Het is van belang deze initiatieven vanuit de SVP, de OiP en de
gemeente te faciliteren c.q. te ondersteunen. Het voorstel is erop gericht om
bij De Akker/De Dijk met alle partijen na te gaan welke fysieke maar ook
educatieve projecten denkbaar en haalbaar zijn. Harry zal hiervoor na het
gereedkomen van de energiescan een bijeenkomst inplannen met alle
betrokken partijen.
Marie-Thérèse voegt hieraan nog toe dat er contacten zijn tussen ’t Pierement
en SVP. Ook deze basisschool is bereid om duurzaamheidsmaatregelen te
treffen. Het is echter een nieuwe school. Toch is het wellicht mogelijk het
proces bij deze school te vergelijken met die bij De Akker/De Dijk die in een
oudere schoolgebouw zijn gehuisvest. Harry zegt toe dit punt mee te nemen.
Jos Dings laat weten dat basisschool ‘De Bloeiende Perelaar’ in Zuidoostbeemster eveneens de nodige stappen op het gebied van duurzaamheid heeft
gezet. Harry zal ook proberen met deze school contacten te leggen.
Jan Klopstra geeft een nadere toelichting op de regionale traineeopdracht.
Deze opdracht behelst het realiseren van een ‘duurzame school’ in Zaandam
en Almere, en sluit goed aan bij de projecten waarmee Purmerend maar ook
andere gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam bezig zijn.

05.

Website duurzaamheid
De leden van de denktank duurzaamheid kunnen zich in grote lijnen
verenigen met de inhoud van het plan van aanpak voor het ontwikkelen van
een website duurzaamheid. Zij zeggen toe om eventuele suggesties en ideeën
per e-mail aan Harry door te geven.

06.

Let’s DO award
Maurits Wagenaar voelt weinig voor een extra ondernemersprijs, naast de
reeds bestaande. Wellicht is het mogelijk om de duurzaamheidsprijs op
enigerlei wijze te integreren in de ondernemersprijzen van de PRO. Harry zal
een overleg plannen tussen PRO, de initiatiefnemers van de Let’s DO award
en de gemeente.

07.

Duurzaamheidsmarkt
Martien Roelofs geeft aan dat ‘Opgewekt in Purmerend’ nog geen definitieve
datum voor de duurzaamheidsmarkt in 2014 heeft gepland. De duurzaamheidsmarkt van 2013 was zeer succesvol. OiP wil daarom in 2014
opnieuw een soortgelijke markt op de Koemarkt organiseren.

Er zijn echter ook andere initiatieven:
- een door de Rotary te organiseren symposium op 10 mei a.s. in de
Purmaryn;
- een door PSG te organiseren markt/bijeenkomst over duurzaamheid op
21 mei 2014 (eco-school).
Verder is Harry Buseman benaderd door EV-experience voor het organiseren
van een beurs over elektrisch vervoer. EV-experience wil graag met de lokaal
gevestigde automobielbedrijven samenwerken. Wellicht kan dit samen met
de duurzaamheidsmarkt plaatsvinden.
Martien laat zo spoedig mogelijk weten wanneer OiP de duurzaamheidsmarkt wil organiseren.
08.

Termijnkalender
2 juni 2014: open dag CONO kaasfabriek (nieuwe fabriek). Wellicht
is een bezoek van de denktank aan de CONO mogelijk. Jos Dings zal
dit met de vertegenwoordigers van CONO opnemen.
Presentatie van Servicepunt Duurzame Energie over ESCO. Dit punt
is vooral van belang voor de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed.
Nul-energie woningen: onderzoek naar mogelijkheden. Relatie met
mogelijke gebiedsontwikkelingsprojecten.
Bezoek aan biowarmtecentrale is pas in het najaar van 2014
mogelijk.

09.

Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

10.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering. De volgende vergadering is gepland op
maandag 19 mei 2014, van 16.00 tot 17.30 uur. Mede op verzoek van Rina
van Rooij zal worden nagegaan of de vergaderingen van de denktank
duurzaamheid op een andere dag kunnen plaatsvinden.
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

ACTIELIJST DENKTANK DUURZAAMHEID
Nr
01
02
03
04
05
06
07

Actie
Deelname Rabobank akkoord. Bank hierover
informeren.
Bijeenkomst met basisscholen over
mogelijkheden tot verduurzaming. ’t Pierement
en Bloeiende Perelaar eveneens betrekken.
Suggesties voor website duurzaamheid
doorgeven aan gemeente.
Afspraak met woningbouwcorporatie, SVP, OiP
en gemeente over energiecoaches.
Afspraak initiatiefnemers Let’s Do Award en PRO
over duurzaamheidsprijs.
Datum duurzaamheidsmarkt.
Overleggen denktank op andere dagen plannen?

Actienemer
Gemeente (HB)

Termijn

Gemeente (HB)

Na gereed-komen
energiescan(s)

Allen

z.s.m.

Gemeente (HB)

Maart 2014

Gemeente (HB)

z.s.m.

OiP
Gemeente (HB)

