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01.

Opening en mededelingen
Wethouder Helm (voorzitter) opent de vergadering en heet een ieder van harte
welkom. Naar aanleiding van de discussies over duurzaamheid in de gemeenteraad
is besloten een denktank/platform duurzaamheid op te richten die de gemeente
gevraagd en ongevraagd over duurzaamheid kan adviseren.

02.

Kennismakingsrondje
Paul Otjes werkt bij Intermaris Hoeksteen. Deze woningbouwcorporatie heeft 6.000
woningen in Purmerend in beheer, en is in het kader van duurzaamheid gestart met
het inzetten van energiecoaches.
Maurits Wagenaar is voorzitter van de PRO, de grootste ondernemersvereniging in
Purmerend. PRO is een platform voor bedrijven en een belangrijke netwerkorganisatie voor Purmerendse ondernemers. De ondernemers zelf nemen het
initiatief tot het treffen van duurzaamheidsmaatregelen in hun bedrijfspanden. De
PRO heeft daarop geen directe invloed.
Marie-Thérèse Tetteroo is beleidsmedewerker bij de Stadsverwarming Purmerend
(SVP). Zij is onder meer betrokken bij de realisering van de biowarmtecentrale en het
project 'warmtebewust'. In het kader van het project 'warmtebewust' krijgen onder
meer lokale en regionale installateurs specifieke opleidingen op het gebied van
stadsverwarming.
Rina van Rooij werkt bij Wooncompagnie Purmerend. Het beleid met betrekking tot
duurzaamheid bij deze woningbouwcorporatie staat nog in de kinderschoenen. Zij
merkt voorts op dat er een prestatiecontract tussen de SVP en de woningbouwcorporaties in concept gereed is.
Maaike Wever is beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid. Zij
houdt zich onder meer bezig met duurzaamheidsleningen en warmteplannen.
Harry Buseman is beleidsmedewerker Economsiche Zaken en Duurzaamheid.
Samen met Maaike werkt hij aan allerlei projecten en acties op het gebied van
duurzaamheid zoals de veiling zonnepanelen, de verkenning naar windenergie, het
eventueel oprichten van een ESCO in het gemeentehuis en het organiseren van een
energie- en duurzaamheidsmarkt.
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03.

Achtergronden bij de oprichting van platform duurzaamheid
Harry Buseman geeft een nadere toelichting op het memorandum met betrekking tot
de oprichting van een platform duurzaamheid. Daarbij gaat hij onder meer in op de
raadsdiscussies met betrekking tot duurzaamheid, het Milieu- en Duurzaamheidsuitvoeringsprogramma en het besluit tot oprichten van een denktank. Over de taken
en werkzaamheden van deze denktank (of platform) is tot dusverre nog niets
afgesproken. Dat betekent dat er nog veel 'open' is. In het memorandum heeft Harry
wel al iets over mogelijke taken/werkzaamheden opgenomen. Hij verneemt graag wat
de beoogde leden van het platform/denktank hiervan vinden.
Maurits Wagenaar is blij met het initiatief tot oprichting van een denktank. Hij stelt
voor de term 'denktank' te gebruiken. Dat geeft volgens hem beter aan dat de groep
van direct betrokkenen meer doen dan alleen met elkaar praten. Hij vraagt zich wel af
hoe breed het begrip 'duurzaamheid' is/kan zijn. De in het MUP opgenomen acties
gaan vooral over energie, en niet over andere onderwerpen. Het zou wat hem betreft
breder en ruimer mogen zijn zodat bijvoorbeeld ook het gebruik van grondstoffen aan
de orde kan komen.
Paul Otjes geeft aan dat de denktank vooral ideeën en initiatieven met elkaar kan
verbinden. Met SVP heeft hij recent een overleg gehad. Dit overleg had tot doel om
de duurzaamheidsambities van beide organisaties op elkaar af te stemmen.
Rina van Rooij sluit zich aan bij de woorden van de vorige sprekers. Zij vindt het wel
van belang de doelstellingen, taken en werkzaamheden van de denktank duidelijk in
te kaderen. Overigens merkt zij op dat het nog niet helemaal zeker is wie namens de
Wooncompagnie aan dit overleg zal deelnemen. Zij wil daarover nog graag met een
aantal directe collega's van gedachten wisselen.
De voorzitter concludeert dat een ieder zich kan vinden in de oprichting van een
platform duurzaamheid (voortaan denktank duurzaamheid) en in de formulering van
de taken en werkzaamheden zoals deze in het memorandum globaal zijn
beschreven. De leden zullen zich verder beraden. In de volgende bijeenkomst van de
denktank zal hierover verder worden doorgepraat. Wel vinden de leden dat deze
denktank zou moeten worden aangevuld met vertegenwoordigers van EBS,
Vereniging van eigenaren en PWN. Harry zal betreffende bedrijven/organisaties
benaderen met het verzoek om deel te nemen.

04.

Duurzaamheidsleningen
Maaike geeft een nadere toelichting op de notitie met betrekking tot de
duurzaamheidsleningen en -subsidies. Jaarlijks is hiervoor een bedrag van €
100.000,-- beschikbaar. De beoordeling van de aanvragen geschiedt door de
gemeente; de administratieve afhandeling en controle door de SVn. De systematiek is
grotendeels vergelijkbaar met startersleningen.
Paul vraagt of ook andere organisaties kunnen/mogen deelnemen zodat er meer geld
beschikbaar komt.
Maaike laat weten dat dit nog niet in de voorstellen is opgenomen. Het lijkt haar
wenselijk eerst te starten en dan na te gaan of er meer organisaties op de
duurzaamheidsleningen willen aansluiten. Naar verwachting komen de voorstellen tot
het instellen van dergelijke leningen in september aan de orde in het college. De
behandeling van dezelfde voorstellen in de gemeenteraad is in oktober 2013 gepland.
Maaike zegt toe de leden van de denktank op de hoogte te houden van de voortgang.
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05.

Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

06.

Volgende vergadering
Harry plant een volgende vergadering en zal de leden hierover per e-mail informeren.
Alle leden vinden de maandagmiddag een geschikt moment.

07.

Sluiting
Voorzitter sluit de vergadering en dankt een ieder voor zijn of haar inbreng.

PURMEREND, augustus 2013

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

3

