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01.

Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom.

02.

Verslag van de vorige vergadering d.d. 15 november 2017
Het verslag van de vorige vergadering d.d. 15 november 2017 wordt ongewijzigd
vastgesteld. Naar aanleiding van dit verslag worden nog de volgende kanttekeningen
geplaatst:
a. De gemeente heeft tot dusverre nog geen formele toestemming gegeven voor het
gebruik van het dak van ‘De Kraal’. OiP, SPURD en Rabobank zien voldoende
mogelijkheden voor het realiseren van een nieuw postcode-project ‘Zon op de
Kraal’. De heer Van Stam vraagt de voorzitter of hij op korte termijn duidelijkheid kan
geven over de afhandeling van het bij de gemeente gedane verzoek. De secretaris zal
een en ander nagaan en OiP hierover nader berichten.
b. De voorzitter vraagt de secretaris om bij de heer Tip navraag te doen naar de stand
van zaken met betrekking tot het actiepunt over het onderzoek naar de toepassing
van groen in relatie tot klimaatstress. Hopelijk kan de heer Tip zelf in een volgende
vergadering een nadere toelichting geven.
c. De secretaris zal namens de denktank een bloemetje sturen aan de heer Roelofs die
momenteel ziek is en binnenkort in het ziekenhuis zal moeten worden opgenomen.

03.

Stand van zaken: project ‘Aardgasvrij Purmerend’
De heer Verplanke geeft een toelichting op de stand van zaken met betrekking tot het
project ‘Aardgasvrij Purmerend’. In zijn toelichting komen de volgende aspecten aan de
orde:
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De modelwoning in de Gasinjetstraat is open en voor een ieder toegankelijk. Regelmatig lopen er bewoners naar binnen voor een praatje. Volgens de heer Verplanke
zijn 1-op-1 contacten met bewoners van belang voor het welslagen van het gehele
project.
Om het project te kunnen uitvoeren, is medewerking van bedrijven noodzakelijk.
Wat hem betreft ligt er voldoende werk voor de lokale en regionale bedrijven. Tot
dusverre blijkt er echter vanuit het lokale bedrijfsleven weinig belangstelling te zijn.
De heer Verplanke wil hierover graag het gesprek aangaan met de vertegenwoordiger(s) van de PRO.
Op 22 februari 2018 gaan de wethouder, de projectmanager en alle overige
betrokkenen bij het project eten met de bewoners van de pilotwijk.
Het Rijk heeft aangegeven dat er middelen komen voor het opzetten en uitvoeren
van pilotprojecten voor aardgasvrij: 4 voor grote(re) gemeenten en 6 voor overige
gemeenten. Purmerend wil voor deze middelen in aanmerking komen en zal een
aanvraag indienen.
Voor de opschaling van het project van het project is een subsidie bij de Europese
Unie aangevraagd (UIA-regeling).
Uit alle gesprekken die de wethouder en de projectmanager in de afgelopen
maanden hebben gevoerd, blijkt dat de medeoverheden (Rijk en provincie)
welwillend zijn maar nog weinig bereid zijn tot het verstrekken van middelen voor de
uitvoering van specifieke projecten aardgasvrij.

De voorzitter is positief over de realisering van de pilot in Purmerend. Er lijkt voldoende
draagvlak te zijn. De Minister van Economische Zaken, Eric Wiebes, zal zijn politieke
verantwoordelijkheid moeten nemen en middelen gaan vrijmaken voor de (verdere)
verduurzaming van Nederland.
04.

Duurzaamheidsbeurs Waterland
De heer Van Stam laat weten dat de organisatie van de Regionale Duurzaamheidsbeurs
Waterland volop bezig is. Een groot aantal bedrijven heeft zich ingeschreven voor een
stand of een marktkraam. Ook heeft de organisatie een aantal interessante sprekers
weten aan te trekken, zoals Diederik Samsom en Reinier van de Berg. Het belooft een
groot succes te worden.

05.

Overige projecten
a. Softs
De heer Buseman heeft de projectleider van Softs in contact gebracht met de
vertegenwoordigers van de PRO en BO. Een bedrijf heeft al laten weten om een
Softs-panel te willen plaatsen. De overeenkomst tussen de gemeenten en Softs is nog
niet geformaliseerd. Hiertoe is een B&W-advies in voorbereiding.
b. Zonnepanelenprojecten
Over ‘De Kraal’ is bij punt 2 al iets gezegd. Inmiddels is er een volwaardige monitor in
het stadhuis geplaatst waarop de resultaten van de zonnepanelen op het dak worden
vermeld. Een groot deel van de zonnepanelen op ‘Antonie Gaudi’ zijn inmiddels verkocht. Over de financiering van de projecten gaan OiP, Rabobank en gemeente
verder in overleg.
c. Energieparty’s
De energieparty’s verlopen naar tevredenheid. Wel blijft het noodzakelijk dat alle
betrokken partijen hiervoor reclame blijven maken. Het loopt niet vanzelf.
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d. Solarbotenrace
De colleges van B&W van Beemster en Purmerend zijn akkoord gegaan met de
organisatie van de solarbotenrace in beide gemeenten (NH-kanaal). Dit evenement
leent zich uitstekend voor het organiseren van zogenaamde side-events, waaronder
netwerkbijeenkomsten voor het bedrijfsleven. De wethouder roept de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven op om initiatief te nemen.
e. Verduurzaming monumenten
Het projectbureau Groene Grachten laat als pilot twee energiescans uitvoeren bij
een monument in Purmerend en een monument in Beemster. De resultaten van deze
scans zullen worden gepresenteerd tijdens de duurzaamheidsbeurs.
f. VvE’s
De heer Van Stam is nieuwsgierig naar de aanpak van verduurzaming van VvE’s
(appartementencomplexen). Volgens hem valt daar nog winst te halen.
g. Bezoek gedeputeerde Van der Hoek
Gedeputeerde Van der Hoek heeft een bezoek aan Beemster en Purmerend
gebracht. Tijdens deze bezoeken is gesproken over afval, solarbotenrace en
aardgasvrij.
h. Regionale veiling zonnepanelen
De regionale veiling van zonnepanelen is van start gegaan. Tijdens de
duurzaamheidsbeurs zullen bewonersbijeenkomsten plaatsvinden. De drie
installateurs zullen ook een stand bezetten.
06.

Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

07.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en dankt een ieder voor zijn/haar komst en inbreng.
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

Actiepunt
01.
Denktank duurzaamheid op hoogte houden
van project ‘aardgasloos’
02.
Onderzoek naar mogelijkheden voor
verduurzaming sportvoorzieningen: overleg
nodig over formele toestemming gebruik
daken.
03.
Nagaan of eigen communicatiemiddelen
kunnen worden ingezet voor het bekend
maken van de energy-party’s
04.
Resultaten van onderzoeken naar toepassing
van groen in relatie tot klimaatstress delen
met denktank duurzaamheid
05.
Bloemetje Martien Roelofs
06.
Financiering zonnepanelenprojecten
07.
Bestuursadvies deelname Softs

Actienemer
Wethouder Hegger

Termijn
continu

Gemeente, SPURD

z.s.m.

Allen

continu

Intermaris

t.z.t.

Gemeente
z.s.m.
Gemeente/Rabobank z.s.m.
Gemeente
z.s.m.
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