DENKTANK DUURZAAMHEID
verslag
Datum
Aanwezig

:
:

Afwezig m.k.

:

Gasten

:

24 februari 2016
M.T.A. Hegger, wethouder duurzaamheid gemeente
Purmerend (voorzitter);
W. Wilschut, Opgewekt in Purmerend;
A. van Stam, Opgewekt in Purmerend (nieuwe voorzitter);
M. Roelofs, Opgewekt in Purmerend;
M. Havik, Opgewekt in Purmerend;
E. de Lange, Zon op Nederland (ondersteunt OiP);
D. Pardoen, voorzitter Purmerendse Regio Ondernemers;
Mw. H.C.M. Hes, Rabobank Waterland;
H. Maes, Rabobank Waterland;
J. Besseling, Purmerendse Scholen Gemeenschap (PSG);
J. van Baar, Land- en Tuinbouworganisatie (LTO);
R. van Rooij, Wooncompagnie;
R. Mol, Wooncompagnie;
G. de Man, Stadsverwarming Purmerend;
Mw. M. Wever, beleidsmedewerker gemeente Purmerend;
R. Tuin, beleidsmedewerker gemeente Purmerend;
H.E. Buseman, beleidsmedewerker gemeente Purmerend;
D. Butter, wethouder duurzaamheid gemeente Beemster;
J. Oostenbrink, Intermaris;
J. van Doornik, Provinciaal Duurzaam Energiefonds NoordHolland (PDENH);
Mw. A. van der Graaf, Tegenstroom.

01.

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

02.

Verslag van de vorige vergadering d.d. 11 november 2015
Het verslag van de vorige vergadering wordt onder dankzegging ongewijzigd vastgesteld.

03.

Actielijst
De actielijst wordt doorgenomen. Een aangepaste actielijst is bij dit verslag gevoegd.

04.

Toelichting op het project ‘Tegenstroom’ door mevrouw A. van der Graaf
Mevrouw Van der Graaf geeft aan de hand van een powerpointpresentatie een korte
toelichting op het project ‘Tegenstroom’ dat in de gemeente Haarlemmermeer is opgezet en
momenteel wordt uitgevoerd.
Mevrouw Van Rooij wil graag weten wat er na 20 jaar gebeurd als het project eigenlijk is
afgerond.
Mevrouw Van der Graaf merkt op dat de zonnepanelen kunnen blijven liggen als er geen
plannen zijn met de betreffende huurwoningen. Zijn die plannen er wel, dan zal Tegenstroom in overleg met de woningbouwcorporatie onderzoeken of en zo ja, hoe de zonnepanelen zullen worden weggehaald.
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Door een aantal leden van de denktank worden vragen gesteld over de ‘houdbaarheid’ van
de zogenaamde salderingsregeling. De huidige minister van Economische Zaken heeft deze
regeling voor een periode van maximaal 20 jaar gegarandeerd. Niet duidelijk is wat er na
deze periode zal gebeuren.
De heer Roelofs is er van overtuigd dat de salderingsregeling na 20 jaar zal blijven bestaan.
Naarmate meer mensen meer panelen op het dak gaan plaatsen, zal het voor een minister
lastiger zijn om deze regeling af te schaffen. Overigens is de heer Roelofs van mening dat
Tegenstroom in Purmerend een aanvulling kan zijn op de lopende duurzaamheidsprojecten.
Volgens hem is Tegenstroom transparant en eenvoudig.
De heer De Lange voegt hieraan nog toe dat de salderingsregeling in de huidige vorm niet zal
blijven bestaan. De verandering van deze regeling zal echter zodanig zijn dat het aanschaffen
van zonnepanelen voor bewoners interessant zal blijven. Overigens zal er hoe dan ook een
overgangsregeling moeten komen voor mensen die in de komende periode van 20 jaar van
de salderingsregeling gebruik (gaan) maken.
De heer Van Stam concludeert dat ‘Tegenstroom’ een alternatief is voor huurders die door
middel van zonnepanelen stroom willen opwekken. Hij wil dit alternatief dan ook graag met
andere betrokken partijen zoals de Stadsverwarming Purmerend, de woningbouwcorporaties
en de gemeente verder uitwerken.
Mevrouw Van de Graaf merkt nog op dat wethouder Nederstigt van de gemeente
Haarlemmermeer het project ‘Tegenstroom’ graag over de regio willen uitrollen. Dit
betekent onder meer dat Haarlemmermeer de expertise met betrekking tot dit project zou
willen delen.
De heer De Lange laat weten dat Zon op Nederland samen met Intermaris onderzoek doet
naar de mogelijkheden voor een project gebaseerd op de zogenaamde ‘postcoderoos’ in
Purmerend. Hij stelt voor om de denktank van de voortgang op de hoogte te houden.
De voorzitter dankt mevrouw De Graaf voor haar presentatie. OiP heeft aangeboden om te
onderzoeken of Tegenstroom ook in Purmerend kan worden toegepast. Hij gaat er dan ook
van uit dat OiP nadere stappen zal zetten en de betrokken partijen (SVP, gemeente en
woningbouwcorporaties) op korte termijn zal uitnodigen.
05.

Toelichting op PDENH door Jeroen van Doornik
De heer Van Doornik geeft aan de hand van een powerpointpresentatie een toelichting op
het Provinciaal Duurzaam Energiefonds Noord-Holland (PDENH) en enkele andere fondsen
waaronder crowdfundingfondsen.
PDENH is een zogenaamd ‘revolverend fonds’ dat vooral innovatie in de duurzame energie
(zon, wind en biomassa) mogelijk wil maken. Het gaat dan om innovaties in het bedrijfsleven
maar ook om innoverende projecten. Van belang is dat dergelijke projecten leiden tot een
reductie van CO2 en het iets oplevert (in financiële zin). Verder is altijd cofinanciering nodig.
De heer Roelofs heeft recent gesprekken gevoerd met Douw & Koren. Dit bureau kan
adviseren over eventuele crowdfunding van duurzaamheidsprojecten.
De voorzitter dankt de heer Van Doornik voor zijn bijdrage. De denktank heeft een idee
gekregen over de mogelijkheden die PDENH en andere fondsen zou kunnen bieden.
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06.

Diverse projecten
a.
wijkbedrijf: Mevrouw Van Rooij laat weten dat de Wooncompagnie niet kiest voor
duurzaamheid in een wijkbedrijf of een soortgelijk initiatief. Wat haar betreft staat
bewonersparticipatie voorop. Overigens is de nieuwe offerte van E-kwadraat voor
Wooncompagnie niet acceptabel. Wooncompagnie wil graag samen met de
gemeente aan een ander initiatief werken. Dit initiatief zal dan vooral gericht moeten
zijn op beheer en onderhoud van de directe omgeving. Momenteel onderzoekt
mevrouw Van Rooij naar andere initiatieven die in Nederland zijn opgestart en
vergelijkbaar zijn met het wijkbedrijf in Leeuwarden.
De voorzitter is bereid om hierover verder met Wooncompagnie in overleg te gaan.
Hij vindt het jammer dat er dan voor duurzaamheid geen aandacht meer zal zijn.
b.
ondersteuningsstructuur energieakkoord: De heer Tuin geeft een korte toelichting op
de stand van zaken met betrekking tot de ondersteuningsstructuur energieakkoord.
De middelen, die de VNG beschikbaar hebben gesteld, zijn door de regio ZaanstreekWaterland gevoteerd voor de uitrol van het duurzaam bouwloket binnen deze regio
en het realiseren van meer samenhang in de aanbodzijde (afstemming binnen het
bedrijfsleven). Dit laatste aspect bleek echter minder eenvoudig te zijn dan vooraf
gedacht. Bedrijven hebben nauwelijks behoefte aan een gezamenlijk aanpak van
energiebesparing bij particuliere woningen. Vandaar dat de regio nu meer wil
inzetten op de vraagzijde: het bundelen van de vraag naar energiebesparing bij
particuliere woningen. Het actieplan is nagenoeg gereed.
Daarnaast is er in de regio Zaanstreek-Waterland een vve-project opgestart dat tot
doel heeft om energiebesparing bij appartementencomplexen te stimuleren. De
eerste resultaten van dit project zijn bemoedigend.
De heer De Lange heeft goede ervaringen met zon-projecten bij vve’s. Hij is bereid
om deze ervaringen met Purmerend te delen. Overigens verstrekt de Rabobank
leningen met interessante rentepercentages voor onder meer de plaatsing van
zonnepanelen (zogenaamde ‘groene leningen’).
De heer Maes merkt wel op dat deze groene leningen beperkt beschikbaar zijn.
Afgesproken wordt dat hij en de heer De Lange verder met elkaar in gesprek gaan.
c.
zonnepanelen op de dak van het stadhuis/PSG: Het project ‘Zon op het Stadhuis’
bevindt zich in een afrondende fase. OiP is bezig met de selectie van een installateur.
De rekening voor het doortrekken van een leiding door het stadhuis is inmiddels
doorgestuurd. De daarop vermelde kosten zijn aan de hoge kant. De facilitair
manager van de gemeente gaat nog verder met de aannemer in overleg.
De heer Besseling geeft aan dat met OiP een intentieovereenkomst is getekend voor
het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de PSG. Zodra het project op het
stadhuis is opgeleverd, zal er een soortgelijk project voor de PSG worden opgestart.
Het project ‘windmolen’ staat vooralsnog stil. Als gevolg van een vormfout moet de
procedure opnieuw worden uitgevoerd.
De voorzitter wil graag op korte termijn met schoolbesturen (basisonderwijs) in
overleg over mogelijkheden om energiebesparing in scholen te realiseren. Wellicht
kan de heer Besseling daarin ook nog een rol spelen. Hij zegt toe om hem van de
vervolgstappen op de hoogte te houden.
d.
energiecursussen huurders: De heer Roelofs geeft aan dat de energiecursussen voor
huurders zeer succesvol zijn. Wel maakt hij zich zorgen over de lange(re) termijn. OiP
kan in totaal 20 cursussen geven. De vraag is of er voor de latere cursussen ook
belangstelling blijft bestaan. Wat OiP betreft, is het noodzakelijk dat alle betrokken
partijen blijven communiceren over deze cursussen. In dat verband is het jammer dat
de PR-inzet van de Wooncompagnie – als gevolg van een reorganisatie – in de
afgelopen periode zeer beperkt was. OiP heeft hierover binnenkort nader overleg
met de Wooncompagnie.
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e.

f.

06.

duurzaam vervoermarkt: De heer Havik zal binnenkort alle betrokken op de hoogte
stellen van de laatste stand van zaken met betrekking tot de organisatie van de duurzaam vervoermarkt.
bijeenkomst met raadsleden: De heer Buseman laat weten dat de gemeente op 24
oktober a.s. een bijeenkomst met/voor raadsleden over duurzaamheid gaat
organiseren. Deze bijeenkomst heeft tot doel om raadsleden te informeren over de
duurzaamheidsprojecten die in de afgelopen periode tot stand zijn gekomen. Op
basis hiervan kunnen zij zich tevens uitspreken over het voornemen van het college
om te komen tot een duurzaamheidsprogramma voor de komende periode
(vergelijkbaar met het programma dat recent door Beemster is vastgesteld).

Rondvraag
Mevrouw Hes is recent bij een bijeenkomst van NUDGE geweest; een organisatie die veel
doet aan duurzaamheid en enthousiaste organisaties en bedrijven, die met duurzaamheid
bezig zijn, met elkaar wil verbinden. Wellicht is het een idee om de website van NUDGE te
koppelen aan de duurzaamheidssites van Purmerend en Beemster.
De voorzitter zegt toe dat hij zal laten nagaan of het idee van mevrouw Hes kan worden
uitgevoerd.
De heer Roelofs vraagt aandacht voor het Repair Café. Dit café heeft volgens hem in de
afgelopen periode veel gedaan aan het terugdringen van de afvalstroom. Hij zal cijfers
hierover aan de denktank doen toekomen. De Repair Cafés in Purmerend draaien grotendeels op vrijwilligers. De kosten zijn laag, maar het blijft lastig om de begroting rond te
krijgen. De heer Roelofs vraagt zich dan ook af of het mogelijk is dat partijen uit de denktank
een structurele bijdrage aan dit project willen leveren. Het gaat om € 500,-- tot € 600,-- per
jaar.
De Rabobank en de gemeente spreken uit dat zij elk een bijdrage aan het Repair Café zullen
leveren. Zij gaan hierover nog even met elkaar in overleg.

07.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en dankt een ieder voor zijn of haar bijdrage.
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
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ACTIELIJST:
Nr.
01

02

03
04
05
06

07
08

09

10

11

Actiepunt
Voorstel elektrische automarkt als
onderdeel van duurzaamheids- en
energiemarkt: betrokkenen op de
hoogte brengen van laatste
ontwikkelingen.
Vertegenwoordiger Co2ntdown
uitnodigen voor volgende
vergadering.
Circulaire economie: overleg met
Peter de Graaf.
Windenergie agenderen voor een
volgende vergadering denktank.
Evaluatie denktank duurzaamheid.
Uitnodigen van betrokkenen bij
project Tegenstroom. Onderzoeken of
dit project in Purmerend kan worden
gerealiseerd.
Nader overleg Rabobank-Zon op
Nederland over groene leningen.
Onderzoeken of en hoe energiebesparing bij basisscholen kan
worden gestimuleerd.
Bijeenkomst raadsleden op 24
oktober a.s.: ideeën, suggesties aan
gemeente doorgeven.
Nagaan of website van NUDGE
gekoppeld kan worden aan websites
duurzaamheid van Purmerend en
Beemster.
Overleg Rabobank en gemeente
m.b.t. Café Repair.

Actienemer
OiP (M. Havik)

Termijn
April 2016

H.E. Buseman

volgende vergadering

H.E. Buseman

z.s.m.

H.E. Buseman/M.
Roelofs
Gemeente (HB)
OiP

z.s.m.

Rabobank/Zon op
Nederland
Gemeente (M. Hegger/
H.E. Buseman)
Allen

z.s.m.

Gemeente

z.s.m.

Gemeente/Rabobank

z.s.m.
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