Denktank Duurzaamheid
Datum
Aanwezig

:
:

Gasten
Afwezig m.k.

:
:

15 november 2017 (in sporthal De Beuk)
M.T.H. Hegger, wethouder duurzaamheid c.a. (voorzitter);
D. Butter, wethouder duurzaamheid c.a. van de gemeente
Beemster;
H. Maes, Rabobank Waterland;
A. van Stam, voorzitter Opgewekt in Purmerend;
W. Wilschut, Opgewekt in Purmerend;
Mw. E. Hes, Rabobank Waterland;
J. Besseling, Purmerendse Scholen Gemeenschap;
G. de Man, directeur van de Stadsverwarming Purmerend;
M. Dekker, PRO;
E. Mantje, SPURD;
H. Maes, Rabobank Waterland;
G. Dorigo, Rabobank Waterland;
Mw. E. Hes, Rabobank Waterland;
C. Mens, gemeente Purmerend (beleidsmedewerker duurzaamheid);
J. Verplanke, gemeente Purmerend (projectmanager Aardgasvrij Purmerend);
A. Konijn, Beemster Ondernemer;
H.E. Buseman, beleidsmedewerker economische zaken en
duurzaamheid (tevens verslag);
mw. W. Spanjer, coördinator duurzaamheidsbeurs Waterland;
P. Stegers Wentink, Wooncompagnie;
Mw. M. Tetteroo-Mathijsen, Stadsverwarming Purmerend;
C. Tip, directeur Intermaris
Mw. I. Verwer, SPURD;
Mw. M. Wever, gemeente Purmerend (onder meer project ‘Aardgasloos
Purmerend’);

01.

Opening en mededelingen
De heer Butter opent bij afwezigheid van de heer Hegger de vergadering. De heer Hegger zal
later aanschuiven.

02.

Vaststellen agenda
Er zijn geen aanvullende agendapunten. De heer Besseling geeft aan dat hij een nieuwe baan
heeft. Hij gaat als beleidsmedewerker duurzaamheid bij de gemeente Edam-Volendam aan
de slag. De heer Buurkes zal zijn taken bij de PSG overnemen en voortaan ook aan de
vergaderingen van de denktank duurzaamheid deelnemen.

03.

Verslag van de vorige vergadering d.d. 21 september 2017
Het verslag van de vorige vergadering d.d. 21 september 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld. De actiepuntenlijst wordt besproken. Een aangepaste versie van deze lijst is
bijgevoegd.

04.

Stand van zaken project Aardgasvrij
De heer Verplanke geeft een toelichting op de laatste stand van zaken met betrekking tot het
project Aardgasvrij Purmerend.
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De pilot gaat door. In de gemeenteraad is een amendement aangenomen waarin is
geformuleerd dat minimaal 50% van de (77) bewoners aan deze pilot moet deelnemen en
dat er een onderzoek moet worden gedaan naar de mogelijkheden voor externe financiering.
Op 9 november heeft de heer Verplanke – samen met de wethouder – de bewoners
informatie gegeven over het project en de consequenties hiervan. Bij deze bewonersbijeenkomst waren enkele vertegenwoordigers van Opgewekt in Purmerend, Liander, Stadsverwarming Purmerend en het Duurzaam Bouwloket aanwezig. Zij konden de bewoners
informeren over het treffen van energiebesparingsmaatregelen, het overschakelen naar een
andere warmtebron dan gas en het koken op inductie. In de komende tijd gaan de medewerkers van de gemeente 1-op-1 gesprekken aan met de 77 bewoners. Deze gesprekken
gaan niet in alle gevallen over technische aanpassingen aan de woning maar ook over tal van
andere problemen.
Tevens is er een onderzoek naar externe financiering opgestart. In eerste instantie wordt
gefocust op het verkrijgen van subsidies van de Europese Unie, de Rijksoverheid en/of de
provincie. Tot dusverre is de bereidheid bij Rijk en provincie niet groot. De medewerking van
deze medeoverheden is beperkt.
05.

Duurzaamheidsbeurs Waterland
Mevrouw W(il) Spanjer laat weten dat de gemeenten Purmerend, Edam-Volendam en
Beemster gezamenlijk op 14 april a.s. een duurzaamheidsbeurs gaan organiseren in sporthal
‘De Beuk’. Ondernemers worden uitgenodigd om aan deze beurs deel te nemen. Zij kunnen
een stand of een kraam huren. De uitnodigingen aan de ondernemersverenigingen zijn verzonden. Meer informatie is te vinden op: www.regionaleduurzaamheidsbeurs.nl. Rodi Media
zal ongeveer 2 weken voor aanvang van de beurs een krantje huis-aan-huis verspreiden.
Overigens zullen er tijdens de beurs ook diverse presentaties worden gegeven.
De heer Verplanke wil graag een stand voor ‘Purmerend Aardgasvrij’. Over de invulling zal hij
nog nadere gegevens aanleveren.
De heer Buseman geeft nog aan dat de gemeenten Edam-Volendam, Purmerend en
Beemster ook een gezamenlijke stand innemen. In deze stand geven de medewerkers van
het Duurzaam Bouwloket – namens de gemeenten – informatie over energiebesparing e.d.

06.

Stand van zaken: overige projecten
a. Zonnepanelenprojecten
Het project ‘Zon op Antonie Gaudi’ is opgestart. De organisatie is bezig met de laatste
puntjes op de ‘i’ en wil graag in contact komen met de juiste ambtenaar bij de gemeente
over het verlenen van toestemming voor het gebruik van het schooldak. De heer
Buseman gaat een overleg arrangeren met de betreffende ambtenaar.
Voorts hebben enkele vertegenwoordigers van OiP gesproken met medewerkers van
SPURD over het plaatsen van zonnepanelen op sportvoorzieningen. Gebleken is dat ‘De
Kraal’ het meest geschikt is. Op het dak van deze voorziening kunnen maximaal 600
zonnepanelen worden geplaatst. Ook hierover dient afstemming met vastgoed plaats te
vinden.
Overigens is er ook tussen SPURD en Rabobank contact geweest over verduurzaming van
clubgebouwen. Het betreft kleine initiatieven die niet al te veel geld kosten. Toch is de
opstart moeizaam. Wellicht kunnen Rabobank en gemeente afspraken maken over een
garantstelling aan sportclubs zodat het voor deze clubs makkelijker wordt om duurzaamheidsprojecten op te starten.
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b. Energieparty’s
Van belang is dat energieparty’s zo veel mogelijk onder de aandacht van de bewoners
worden gebracht. Communicatie is essentieel. De heer Roelofs heeft hierover met de
heer Buseman reeds contact gehad. De gemeente zal haar communicatiekanalen
inzetten.
c. Bezoek gedeputeerde Van der Hoek
Op 7 februari a.s. zal gedeputeerde Van der Hoek een bezoek aan Purmerend brengen.
Tijdens dit bezoek zal vooral het project ‘Aardgasvrij’ aan de orde komen.
d. Solarbotenrace
De gemeenten Purmerend en Beemster zijn benaderd door de organisatie van de solarbotenrace. Het is de bedoeling dat er nog in 2018 enkele races in beide gemeenten zullen
plaatsvinden. Momenteel wordt onderzocht of dat haalbaar is.
e. Softs
De manager van het AH-filiaal in Purmerend is bereid om aan dit project deel te nemen.
De heer Buseman heeft binnenkort een nader gesprek met de initiatiefnemers om te
onderzoeken of en hoe het project ‘Softs’ binnen Purmerend (en Beemster) kan worden
uitgerold. Den Haag en Rotterdam hebben goede ervaringen met dit project.
07.

Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

08.

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

Actiepunt
01.
Denktank duurzaamheid op hoogte houden
van project ‘aardgasloos’
02.
Onderzoek naar mogelijkheden voor
verduurzaming sportvoorzieningen:
gesprekken gaan door, ook met gemeente
over beschikbaar stellen van 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.
Voorstellen Softs verder uitwerken en
voorleggen aan colleges Beemster en
Purmerend
06.
Voorstellen lokale veilingen verder
uitwerken en voorleggen aan colleges
Beemster en Purmerend (i.o.m.
ondernemersverenigingen)
07.
De heer Dorigo uitnodigen voor stuurgroep
Gasvrij Purmerend
08.
Nader onderzoek naar mogelijkheden om de
Solarbotenrace in Purmerend/Beemster te
organiseren

Actienemer
Wethouder Hegger

Termijn
continu

SPURD (samen met
SVP, Rabobank)

z.s.m.

Allen

z.s.m.

Intermaris

t.z.t.

Gemeenten

z.s.m.

Gemeenten

z.s.m.

Gemeente
z.s.m.
Purmerend
Purmerend/Beemster z.s.m.
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