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01.

21 mei 2014
M.T.A. Hegger, wethouder duurzaamheid gemeente
Purmerend (voorzitter a.i.)
W. Wildschut, bestuurslid Milieudefensie Purmerend
G. de Man, directeur Stadsverwarming Purmerend
P. Otjes, woningbouwvereniging Intermaris Hoeksteen
M. Wagenaar, voorzitter PRO
J. Besseling, Purmerendse Scholen Gemeenschap
M. Havik, bestuurslid Opgewekt in Purmerend
H. Maes, directeur Rabobank Waterland
Mw. R. van Rooij, vestigingsmanager Wooncompagnie
P. Koopmeiners, beleidsmedewerker duurzaamheid
H.E. Buseman, beleidsmedewerker duurzaamheid (tevens
secretaris)
D. Butter, wethouder duurzaamheid gemeente Beemster
M. Roelofs, bestuurslid Opgewekt in Purmerend

Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Hij
stelt zich kort voor en geeft aan dat zijn prioriteit op het gebied van duurzaamheid vooral gericht zal zijn op het vergroten van de zichtbaarheid. Hij is
van mening dat er met de te ontwikkelen website een eerste stap gezet is.
Toch is er volgens hem meer mogelijk. Het is van belang in te zetten op het
bewust maken van de gevolgen die het wonen, leven en werken in Purmerend
met betrekking tot het milieu kan hebben. Daar is wat de voorzitter betreft
extra inzet nodig.
De secretaris laat weten dat de heer Martien Roelofs (Opgewekt in
Purmerend) en de heer Dick Butter, wethouder duurzaamheid van de
gemeente Beemster zich voor deze vergadering hebben afgemeld.

02.

Kennismaking leden denktank/wethouder
De leden van de denktank stellen zich voor. De in de agenda geformuleerde
vragen zijn leidraad bij deze kennismaking. Op basis hiervan gaat de
secretaris korte stukken tekst concipiëren en aan een ieder mailen. Deze
stukken tekst zijn bedoeld voor de duurzaamheidssite van de gemeente.

03.

Verslag van de vorige vergadering d.d. februari 2014
Het verslag van de vorige vergadering d.d. 11 november 2013 wordt ongewijzigd vastgesteld. De actiepunten worden kort doorgenomen. Op basis
hiervan is een nieuwe actielijst opgesteld en aan dit verslag gevoegd.

04.

Coalitieakkoord 2014-2018
De voorzitter geeft een korte toelichting op de inhoud van het coalitieakkoord
2014-2018. In het kader van dit akkoord wordt een klein budget vrijgemaakt
voor duurzaamheid. Er zullen geen nieuwe bezuinigingen komen. Voorts wil
het nieuwe college vooral inzetten op participatie en samenwerking.

05.

Website duurzaamheid
De duurzaamheidssite van de gemeente is nagenoeg gereed. Het is de
bedoeling om deze site op 1 juni a.s. al in de lucht te brengen, maar nog niet
formeel te lanceren. De lancering zal later in juni plaatsvinden. Zoals in de
vorige vergadering reeds is aangegeven, heeft de duurzaamheidssite een
tweetal doelen:
- informeren over te treffen duurzaamheidsmaatregelen, subsidies en
leningen;
- zichtbaar van initiatieven die door burgers, ondernemers, maatschappelijke organisaties, instellingen en gemeente op het gebied van
duurzaamheid zijn opgepakt en andere(n) kunnen inspireren.
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de interviews met belangrijke
initiatiefnemers in Purmerend zoals Opgewekt in Purmerend, Café Repair en
zonnepanelen op daken van bedrijven en woningen.
De voorzitter wijst erop dat het (nieuwe) college zich vooral wil inzetten op
de samenwerking met partijen in Purmerend. Volgens hem is de website een
eerste opstap naar een dergelijke samenwerking. Wel vindt hij het van belang
dat er naast energie ook aandacht aan grondstoffen wordt besteed. In het
coalitieakkoord 2014-2018 is opgenomen dat de scheiding van afval (en
daarmee het hergebruik van grondstoffen) verder moet toenemen.

06.

Ondersteuningsstructuur energieakkoord
De secretaris geeft een toelichting op de ondersteuningsstructuur van het
energieakkoord dat landelijk tussen een groot aantal partijen (VNG, IPO,
Bouwend Nederland, VNI-UNETO, VNO-NCW, energiemaatschappijen) is
afgesloten. In dit akkoord zijn voor regio’s middelen vrijgemaakt voor het
stimuleren van energiebesparende maatregelen in de particuliere woningbouw. Regio’s dienen met deze middelen vooral de particuliere woningbouweigenaren informatie te verstrekken over de wijze waarop zij de energielasten van hun woningen kunnen verminderen (en daarmee de CO2-emissie
kunnen reduceren. Voor de regio Zaanstreek-Waterland gaat het om een
jaarlijkse bijdrage van 66.000 euro voor de jaren 2014, 2015 en 2016. De
aanvraag voor de ondersteuningsstructuur dient voor 15 juni 2014 bij het
VNG te zijn ingediend. Op 12 juni 2014 vindt er nog een bestuurlijk overleg
over dit onderwerp plaats.
De voorzitter vraagt zich af hoe de woningbouwcorporaties bij hun huurders
energiebesparing trachten te bewerkstelligen.

De heer Otjes en mevrouw Van Rooij wijzen erop dat de woningbouwcorporaties beperkt middelen beschikbaar hebben. Projecten als ‘Stroomversnelling’ zijn voor hen niet haalbaar. Wel willen beiden met de gemeente,
de Stadsverwarming en het onderwijs afstemmen of het mogelijk is om
scholieren of werkzoekenden in te zetten voor het benaderen van huurders
over het uitvoeren van energiebesparende maatregelen in huurwoningen.
Mevrouw Van Rooij heeft hierover al eens contact gehad met wethouder
Daan. Helaas heeft dat nog geen vervolg gekregen.
De secretaris zal de betrokken partijen uitnodigen voor een separaat overleg.
07.

Duurzaamheidsevenementen
In de komende periode wordt er een aantal duurzaamheidsevenementen
georganiseerd. Op 24 mei en 1 juni a.s. vindt er een streekmarkt resp. Heilige
Koemarkt plaats. Op beide markten zal ‘Opgewekt in Purmerend’ aandacht
aan duurzaamheid besteden. De streekmarkt staat in het teken van duurzaam
wonen; de Heilige Koemarkt in het teken van duurzaam vervoer.
De Rabobank Waterland organiseert op 21 juni a.s. een duurzaamheidsmarkt
in P3. Op deze markt worden consumenten in contact gebracht met bedrijven
die iets met duurzaamheid doen (isolatie, opwekking duurzame energie). De
gemeente zal aan de streekmarkt op 24 mei en aan de duurzaamheidsmarkt
op 21 juni aanwezig zijn, en een bijdrage leveren aan de Heilige Koemarkt op
1 juni 2014.
De wethouder doet een korte terugkoppeling van de door de Rotary
georganiseerde bijeenkomst over blauwe economie in de Purmaryn op 10
mei jl.

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.
De secretaris zal een exacte planning maken.

09.

Rondvraag
De heer Havik laat weten dat bedrijven en particulieren ‘Opgewekt in
Purmerend’ kunnen sponsoren. De heer Wagenaar doet hem de suggestie om
een artikel in Regio Zaken op te nemen. Ook kan de informatie op de website
van de PRO – en mogelijk ook van andere ondernemersorganisaties – worden
geplaatst.

10.

Volgende vergadering
De secretaris plant zo spoedig mogelijk een nieuwe vergadering in. Deze
vergadering zal bij de Stadsverwarming Purmerend plaatsvinden.

11.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

ACTIELIJST DENKTANK DUURZAAMHEID
Nr
01

02
03

04
05

Actie
Bijeenkomst met basisscholen over mogelijkheden tot verduurzaming. ’t Pierement en
Bloeiende Perelaar eveneens betrekken.
Energiescans zijn afgerond. Met de directeuren
van de betrokken basisscholen wordt een
geschikte datum vastgesteld (naar alle
waarschijnlijkheid na de zomervakantie).
Let’s Do Award zal binnen de regio Waterland
worden afgestemd. Komt binnenkort aan de orde
in bestuurlijke en ambtelijke overleggen.
Plannen afspraak met woningbouwcorporaties,
SVP en gemeente over het benaderen van
huurders m.b.t. energiebesparing/besparing van
woonlasten.
Rondsturen van verslag met/over energiecoaches
Datum voor volgende vergadering vaststellen.
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Gemeente (HB)
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Gemeente (HB)
Gemeente (HB)

z.s.m.

Gemeente (HB)

z.s.m.

Gemeente (HB)

