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Agenda
1. Opening.
2. Verslag van het vorige overleg d.d. 19 augustus 2013.
3. Rondje langs de velden.
4. Energieakkoord.
5. Duurzaamheidsmarkt 2013/2014.
6. Actielijst duurzaamheid 2014.
7. Termijnkalender.
8. Volgende vergadering.
9. Rondvraag.
10. Sluiting.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.

Opening en mededelingen
Wethouder Helm opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. De heer
Buseman laat weten dat mevrouw Van Rooij en de heer Besseling verhinderd zijn.

02.

Verslag van de vorige vergadering d.d. 19 augustus 2013
Het verslag van de vorige vergadering d.d. 19 augustus 2013 wordt ongewijzigd
vastgesteld. Naar aanleiding van dit verslag geeft wethouder Helm aan dat de
voorstellen met betrekking tot het beschikbaar stellen van zogenaamde
duurzaamheidsleningen binnenkort in het college aan de orde komen. Hij gaat ervan
uit dat de procedure nog voor het einde van 2013 kan worden afgerond zodat
bewoners begin 2014 een beroep op de duurzaamheidsleningen kunnen doen.

03.

Rondje langs de velden
Allen conformeren zich (opnieuw) aan de eerder gemaakte kanttekeningen en
opmerkingen met betrekking tot het functioneren van de denktank. Zij willen zich met
name richten op concrete actiepunten. De denktank moet vooral geen praatclub zijn.
Het is dus van belang op zoek te gaan naar overlappende doeleinden. De door de
gemeente gepresenteerde actielijst kan daarvoor de basis zijn. Waar liggen
aanknopingspunten met andere organisaties c.q. instellingen? Om tot meer verbindingen te komen, is het wenselijk dat alle – in de denktank – vertegenwoordigende
organisaties aangeven wat hun doelstellingen op het gebied van duurzaamheid zijn.
Een ieder gaat daarover nadenken en zal in de volgende vergadering met een reactie
komen.
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De heer Otjes geeft aan dat hij graag willen aanhaken op de door de gemeente
geformuleerde actie met betrekking tot het bewerkstelligen van energiebesparing in
de bestaande bouw. De door de woningbouwcorporatie in dienst genomen energiecoaches opereren niet in alle gevallen even succesvol. Wellicht is het mogelijk om
meer samenwerking aan te gaan met de SVP (warmtebewust) en Milieudefensie/OIP
(plannen met betrekking tot het oprichten van een energiecafé). Veelal zijn noch de
woningbouwcorporatie noch de gemeente aangewezen partijen om met
bewoners/huurders in overleg te treden. Milieudefensie zou in deze als intermediair
kunnen optreden. Afgesproken wordt dat de heer Buseman een overleg initieert
tussen woningbouwcorporatie(s), Milieudefensie, SVP en gemeente. De heer Otjes
laat de heer Buseman weten wie namens Intermaris Hoeksteen bij dit overleg zal
aanschuiven.
05.

Energieakkoord
Memorandum over het energieakkoord wordt voor kennisgeving aangenomen. De in
dit akkoord vastgelegde punten kunnen kansen bieden voor Purmerend.

06.

Duurzaamheidsmarkt 2013/2014
De heer Havik merkt op dat de duurzaamheidsmarkt op 12 oktober 2013 zeer goed is
verlopen. De standhouders waren zeer tevreden. Vooral in de middag was het aantal
bezoekers redelijk hoog. OiP gaat volgend jaar waarschijnlijk opnieuw een duurzaamheidsmarkt organiseren. Mogelijk zal deze markt in het voorjaar plaatsvinden. Een
exacte datum is nog niet vastgesteld.
De heer Roelofs voegt hieraan nog toe dat OiP overweegt om volgend jaar ook een
zogenaamde ‘duurzame huizenroute’ te organiseren en de Purmerenders op deze
wijze bewuster te maken van het treffen van energiebesparende maatregelen in de
woningen.

07.

Actielijst duurzaamheid 2014
De leden van de denktank kunnen zich in grote lijnen vinden in de actielijst
duurzaamheid 2014. Een aantal van hen meent dat een verkenning naar de mogelijkheden van windenergie weinig zinvol is. Zij stellen zich op het standpunt dat er voor
grote(re) windmolens in Purmerend niet voldoende ruimte is.
De heer Helm merkt op dat de gemeente Purmerend wil onderzoeken of en zo ja, in
hoeverre windenergie een bijdrage kan leveren aan de duurzaamheidsambities van
de gemeente en de SVP. Vandaar dat het college opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van een verkenning. In dit verband is het wel van belang na te gaan of er bij
bewoners (en/of ondernemers) draagvlak voor windenergie is. Gebleken is dat dit
draagvlak toeneemt naarmate de bewoners zelf bijdragen c.q. investeren in deze
vorm van energie.
De heer Roelofs stelt voor om in de volgende vergadering een deskundige op het
gebied van windenergie uit te nodigen. De denktank stemt met dit voorstel in.
De heer Havik wil graag weten hoe het staat met de uitvoering van de energiescans
bij het MKB.
Mevrouw Tetteroo geeft aan dat de SVP dit project – mede namens de gemeente –
uitvoert. Aan Nick Dessens van de Klimaatroute is inmiddels opdracht gegeven om
de MKB-bedrijven op Baanstee-West en –Oost en de Koog een energiescan aan te
bieden. Het traject behelst niet alleen het uitvoeren van een energiescan maar ook
het adviseren over het treffen van de benodigde maatregelen.
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08.

Rondvraag
De heer Roelofs deelt mede dat de OiP en Milieudefensie versterking nodig hebben
voor het uitvoeren van de talloze acties en projecten. Hij vraagt de aanwezigen om
hierover mee te denken en eventuele geschikte kandidaten aan te dragen.
Voorts verzoekt hij medewerking bij het zoeken naar geschikte (school)daken voor
het plaatsen van zonnepanelen. Mevrouw Tetteroo wijst in dit verband op de
contacten van de SVP met basisschool ‘Het Pierement’.

09.

Sluiting
Wethouder Helm sluit de vergadering en dankt een ieder voor zijn/haar komst en
inbreng.

Purmerend, november 2013
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