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1. INLEIDING

DUURZAAMHEID KRIJGT
MEER AANDACHT EN BELEID
EN REGELGEVING
WORDT
IN HOOG TEMPO
VASTGESTELD
OM DE BEOOGDE
DOELSTELLINGEN
TE HALEN.
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Op 28 juni 2019 heeft het kabinet het Klimaatakkoord gepresenteerd en zijn we begonnen met de
uitvoering. In het akkoord staan meer dan 600 afspraken om de uitstoot van broeikasgassen tegen te
gaan. Verschillende ministeries zijn verantwoordelijk voor de uitvoering:
• Economische Zaken en Klimaat voor Elektriciteit en Industrie,
• Binnenlandse Zaken voor Gebouwde omgeving,
• Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor Landbouw en landgebruik,
• Infrastructuur en Waterstaat voor Mobiliteit.
In juli 2019 hebben vijftig banken, pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders in het bijzijn
van minister Wopke Hoekstra van Financiën het Klimaatakkoord ondertekend. Met hun handtekening
verplichten zij zich vanaf 2020 te rapporteren over de klimaatimpact van hun financieringen en beleggingen.
Daarnaast zullen ze uiterlijk in 2022 actieplannen klaar hebben die bijdragen aan een vermindering van
de uitstoot van CO2. De financiële sector was hiermee de eerste sector die zich achter het Klimaatakkoord schaart.
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) concludeert dat er extra maatregelen nodig zijn bovenop
de bestaande afspraken in het Klimaatakkoord om het doel te halen: 49% minder broeikasgassen in
2030 dan in 1990. De doelen voor 2020 in energiebesparing en duurzame energieopwekking uit het
Energieakkoord—dat nu opgaat in het Klimaatakkoord—worden nog niet gehaald. Waarschijnlijk wordt
het doel voor duurzame energie in 2023 wel gehaald. De eis uit het Urgenda-arrest, 25% minder uitstoot
van broeikasgassen in 2020, vraagt ook om extra Maatregelen.
De organisatie om de afspraken uit het Klimaatakkoord uit te voeren is compleet. Onder voorzitterschap
van Ed Nijpels is er nu een Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Dit overleg bewaakt de samenhang in de
uitvoering. Ook heeft het als taak een platform te ontwikkelen. Dat verbindt de uitvoering met de brede
maatschappelijke dialoog over het Klimaatakkoord.
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft bijna unaniem ingestemd met het Klimaatakkoord.
Wel geeft ze een duidelijke boodschap aan het Rijk: “we leveren graag onze bijdrage aan een duurzamer
Nederland, maar kunnen dit niet zonder het Rijk. We gaan ervan uit dat we in dit lange traject schouder
aan schouder blijven staan”.
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Hoewel er jaarlijks via het gemeentefonds extra bijdragen vanuit het Rijk voor Duurzaamheid beschikbaar komen moet de financiële inzet van Purmerend voor een belangrijk deel worden vrijgemaakt
binnen de bestaande gemeentebegroting en moeten er keuzes worden gemaakt waarbij het accent
tot nu toe vooral heeft gelegen op de energietransitie en verduurzaming van vastgoed in het algemeen.
De agenda geeft een doorkijk van 4 jaar maar de ontwikkelingen gaan snel waardoor jaarlijks gekeken
wordt waar bijstelling nodig is.
Voor de komende jaren is een verbreding van de duurzaamheidsinzet nodig, naar andere terreinen zoals
meer accent op isolatie, mobiliteit (laad-infrastructuur) en de circulaire Economie.
Deze Duurzaamheidsagenda bevat een actualisatie van de Duurzaamheidsagenda 2019-2022. Een
belangrijk deel van de hierin opgenomen beleidsvoornemens zult u terugvinden, maar een deel ook niet
omdat deze inmiddels opgenomen zijn in de gemeentelijke taakuitvoering waar dit beleidsvoornemen
zich op richtte of omdat deze is afgerond. Daarnaast geven de ontwikkelingen op het terrein van Duurzaamheid nieuwe inzichten. Alvorens de mogelijke gemeentelijke initiatieven te benoemen wordt een
kort overzicht gegeven van de belangrijkste beleidsvoornemens op landelijk en provinciaal niveau die
vragen om een inspanning op gemeentelijk niveau en van de uitgangssituatie in Purmerend.
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2. NATIONAAL EN PROVINCIAAL
DUURZAAMHEIDSBELEID
De Nederlandse overheid wil klimaatverandering tegengaan en stelt
daarom het doel dat Nederland in 2030 49% minder CO2 uitstoot ten
opzichte van 1990. Om deze doelstelling te realiseren, heeft het kabinet
een pakket aan maatregelen voor het Klimaatakkoord vastgesteld.
Ambities Energieagenda
Na 2023 heeft het kabinet de volgende ambities:
•	
Het aantal volledig elektrische auto’s en auto’s op waterstof zal
verder toenemen. Vanaf 2035 is het alleen nog mogelijk duurzame
auto’s in Nederland te verkopen.
•	De spoorsector zal volledig overschakelen op groene stroom. Vanaf
2025 maken nieuwe OV-bussen gebruik van hernieuwbare energie
of biobrandstof.
•	Fietsen moet aantrekkelijker worden. Daarom komen er meer veilige
fietsverbindingen en een extra impuls voor fietsenstallingen in steden.
•	Het wegtransport zal moeten overschakelen van fossiele naar biobrandstoffen en zuinigere motoren.
•	Ook de luchtvaart zal moeten overgaan op CO2-arme brandstoffen
en zal efficiënter moeten vliegen.
•	Daarnaast blijft de overheid de energiebesparing door de industrie
krachtig stimuleren. Productieprocessen moeten veranderen zodat er
minder CO2 wordt uitgestoten. De CO2 die toch nog wordt geproduceerd kan worden opgeslagen in lege aardgasvelden in de Noordzee.
Transitievisie Warmte
Gemeenten zijn - volgens het ontwerp Klimaatakkoord - de regisseurs
van de warmtetransitie voor de gebouwde omgeving. Samen met vastgoedeigenaren, bewoners, netbeheerders en medeoverheden moet de
gemeente er voor zorgen dat uiterlijk eind 2021 een Transitievisie
Warmte gereed is. Daarin staan voorstellen voor duurzaam aardgasvrij
verwarmen en koken. De Transitievisie Warmte geeft richting in de

DUURZAAMHEIDSAGENDA 2020-2023

aanpak. Het bevat ook een wijk-voor-wijkstappenplan dat partijen
houvast geeft voor de planning.
Wijkuitvoeringsplan
Een wijkuitvoeringsplan is een verdiepingsslag van de Transitievisie
Warmte die met stakeholders (te onderscheiden groepen die belangen
hebben in de energietransitie) wordt gemaakt om een wijk van het aardgas te krijgen. Per wijk is maatwerk nodig, omdat iedere wijk andere
bebouwing kan hebben, een andere sociale structuur, lokale stake
holders, stedelijke planningen en een andere uitgangssituatie qua
energie-infrastructuur en bronnen. Het wijkuitvoeringsplan kan de basis
vormen om de stap naar de markt te maken voor het uitvragen van een
alternatieve warmte-infrastructuur, installaties en bronnen. De beschikbaarheid van een stadsverwarmingsnetwerk speelt hierbij een grote rol.
Wat kenmerkt een wijkuitvoeringsplan?
•	
Het wijkuitvoeringsplan is geslaagd als alle onderdelen worden
gedragen door de betrokken stakeholders en als er een uitvraag aan
de markt kan worden gedaan voor de meest duurzame en betaalbare warmteoptie.
•	
Het organiseren van een logische organisatiestructuur waarbij
stakeholders hun rol kunnen vervullen en betrokken zijn.
•	Schetsontwerp van alternatieve energie infrastructuur en warmtevoorziening, met nodige maatregelen op pandniveau.
•	Inzichtelijk maken van de investeringen, inkomsten en uitgaven voor
de komende jaren. En de effecten daarvan voor elke stakeholder.
•	Stakeholders worden betrokken bij het opstellen van dit plan. Eisen
voor de communicatie tijdens uitvoering worden gedefinieerd.
Afstemming van planningen en integraliteit met andere thema’s in de
wijk wordt georganiseerd.
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Regionale Energiestrategie (RES)
De nationale doelen en afspraken vragen om regionaal maatwerk. Hoe
passen hernieuwbare opwek, opslag en de infrastructuur voor warmte
en elektriciteit in de leefomgeving van mensen en dieren? Zowel boven
als onder de grond? Ruimte is schaars. De doelen zijn alleen te halen
door samen te werken. Afspraken over bijvoorbeeld grote zonprojecten
in de ene gemeente, hebben invloed op een buurgemeente. Ook op
regionaal niveau hebben overheden, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders
en maatschappelijke organisaties elkaars vakkennis, kunde of wettelijke
bevoegdheden nodig.
Daarom spraken de overheden in het Interbestuurlijke Programma
(februari 2018) af een meerjarige programmatische nationale aanpak uit
te werken met landsdekkende regionale energiestrategieën. Daarvoor is
Nederland verdeeld in 30 ‘energieregio’s’. Zij spraken ook af, dat deze
strategieën ruimtelijk geborgd worden via het omgevingsbeleid van
gemeenten, provincies en Rijk en via het beleid van de Waterschappen
(o.a. waterbeleidsplannen).
Elke gemeente, provincie en ook waterschap werkt op dit moment
binnen deze regio’s samen met stakeholders aan een Regionale Energie
strategie (RES). De RES is een instrument om gezamenlijk te komen
tot keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmte
transitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag
en energie infrastructuur.
Energietransitie
Voor wat betreft de energietransitie vormen de proeftuinen voorlopig de
enige acties waarvoor budgetten beschikbaar gesteld worden. Dit jaar
(2020) wordt meer bekend over het Warmtefonds. Hierin worden financieringsmogelijkheden opgenomen. Het uitgangspunt hierbij zal zijn dat
eigenaren hun eigen kosten van de energietransitie moeten dragen en
daarvoor in aanmerking komen voor goedkope leningen en naar verwachting in 2022 de mogelijkheid van gebouw-gebonden financiering.
Er komt een afzonderlijke regeling voor eigenaren die over onvoldoende

aflossingscapaciteit beschikken. Dit wordt – volgens het ministerie –
maatwerk. Er zullen strikte voorwaarden aan worden gekoppeld op basis waarvan het ministerie verwacht dat slechts maximaal 7% van de
eigenaren hierop een beroep kan doen.
Landelijk Afvalbeheerplan
Het Landelijk afvalbeheerplan (LAP) vormt het beleidskader en bevat de
doelstelling van het afvalbeleid in Nederland en het beleid voor afval
preventie en afvalbeheer.
Het beschrijft het beleid voor traditionele afvalactiviteiten zoals inzamelen,
recyclen, verbranden en storten. Daarnaast komen ook andere onderwerpen aan de orde zoals:
• De relatie tot de circulaire economie
• Het beschikbaar instrumentarium
•	Het maken van de afweging of een materiaal een afvalstof is of niet
• Aspecten van belang bij vergunningverlening
• En ook het beleid rond capaciteitsregulering
Het beleidskader beschrijft ook de actoren die betrokken zijn bij het afvalbeheer en geeft richting aan
vergunningverlening van afvalverwerking. Tot slot
geeft het beleidskader ook inzicht in de wijze van
monitoren en handhaving van het afvalbeheer.
Alle overheden moeten bij de uitvoering van hun
taken op het gebied van afval rekening houden met
het LAP.
Provinciaal Duurzaamheidsbeleid
Gebouwde omgeving
De provincie ondersteunt gemeenten en woningbouwcorporaties via
het Servicepunt Duurzame Energie. Tevens ondersteunt de provincie
initiatieven van inwoners en bedrijven met subsidies. Ook verduurzaming
van monumentaal erfgoed wordt met subsidies ondersteund.
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Windenergie
De provincie geeft meer ruimte voor de plaatsing van windmolens,
zij het onder voorwaarden. Dit betekent: Binnen de Metropoolregio
Amsterdam (MRA) tot vaststellen van de RES-ruimte voor de plaatsing
van windmolens op basis van het principe ‘ja, mits’ en buiten de MRA
tot vaststellen RES restrictief ‘nee, tenzij’-beleid.
Voor wind op land voert de Provincie afspraken met het Rijk uit om
uiterlijk 2020, 685 megawatt op te wekken. Op zee wil de provincie
aanlanding wind op zee benutten voor de NH economie
Zon
Stimuleren van zonne-energie op bestaande daken. Zo loopt er een gebiedsaanpak “Zon op agrarische daken” in de gemeenten Drechterland,
Beemster en Hollands Kroon, die tot doel heeft om daken van agrarische bedrijven te benutten voor zonne-energie, waarvoor eventueel
asbest moet worden verwijderd.
De provincie zorgt jaarlijks voor het actualiseren van de gegevens in de
Zonatlas. Hierin staat welke daken geschikt zijn voor zonne-energie.
Energiebesparing in de industrie
De provincie wil bedrijven in de industrie zuiniger om laten gaan met
energie.
Biomassa en groen gas
Er is steeds meer maatschappelijke weerstand tegen biomassa
centrales, onder meer omdat deze veel fijnstof zouden uitstoten
en de beschikbaarheid van hout onvoldoende in Nederland
aanwezig is. De provincie wendt haar invloed aan om de
uitbreiding van bestaande of bouw van nieuwe grootschalige
biomassacentrales tegen te gaan.

Warmte en koude
Via (gemeentelijke) warmtenetten verbindt de provincie vraag en aanbod
en wil zo flink besparen op aardgas en CO2-uitstoot.
Financiering
De provincie stelt diverse financieringsvormen beschikbaar om ondernemers en anderen een extra duurzaam energiesteuntje in de rug te
geven. Het gaat hierbij om:
• Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH): dit
fonds is bedoeld voor bedrijven en projecten, die duurzame energie
een extra stimulans geven.
• Programma Investeringsgereed Innovatief MKB Noord-Holland (PIM):
innovatieve of duurzame MKB’ers kunnen hier terecht met financieringsvragen
• GO!-NH: De GO!-NH Accelerators versnellen MKB-bedrijven en
startups.
• Subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren 2017
Rol van de provincie in de RES
De provincie Noord-Holland heeft 2 RES-regio’s: regio Noord-Holland
Noord en regio Noord-Holland Zuid. Om de concept RES op 1 juni 2020
te kunnen opleveren, zijn de RES-regio’s al aan de slag gegaan met
het voorbereidende werk. De startnotitie is vastgesteld en beschrijft hoe
de RES met elkaar gemaakt wordt. Deze is besproken in verschillende
colleges van gemeenten en door Provinciale Staten en de waterschappen. Ook zijn en worden er kennisdagen, werkateliers en expertsessies
georganiseerd om gezamenlijk tot een concept RES te komen. Het is
met elkaar zoeken naar ruimte om onder meer zonne- en windenergie
op te wekken en de energie-infrastructuur aan te leggen.
Bij die zoektocht is het voor de provincie belangrijk dat rekening wordt
houden met wat in de Omgevingsvisie staat. Daarbij bewaakt de
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provincie dat het Noord-Hollandse landschap behouden blijft.
De ontwikkeling van de RES gebeurt onder leiding van een programma
organisatie die in opdracht werkt van de overheden. Gemeenten,
provincie en het waterschappen leggen de RES vast in hun omgevings
beleid. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor overleg en participatie van
bewoners en belanghebbenden in hun werkgebied.
Grondstoffen, reststromen en afval hergebruiken (Circulaire economie).
De provincie stimuleert dat grondstoffen zoveel mogelijk hergebruikt
worden. Dat draagt bij aan de duurzaamheid en aan economische
ontwikkeling.
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3.

SITUATIE IN PURMEREND

Proeftuin aardgasvrije wijken
Vanuit het ministerie van BZK zijn eind 2018 proeftuinen voor aardgasvrije wijken gestart. Totaal 27 gemeenten kwamen in aanmerking voor
een rijkssubsidie voor het uitvoeren van een proeftuin. Ook Purmerend
heeft hiertoe een aanvrage ingediend. Deze aanvrage richt zich op
Overwhere-zuid waar in samenwerking met de woningcorporaties voor
1276 panden de mogelijkheid wordt geboden om met subsidie van het
aardgas te worden gehaald. De gemeente Purmerend heeft een maximale bijdrage toegezegd gekregen van € 6.988.391,-. Daar is later nog
€ 400.000,- aan toegevoegd. Bewoners kunnen een bijdrage krijgen
voor het overstappen van aardgas naar een all-electric warmtebron voor
de woning of voor een aansluiting op stadsverwarming. Niemand wordt
verplicht om hiervan gebruik te maken. In 2019 zijn de eerste panden
van het aardgas gehaald. Aan de hand van de resultaten van de Proeftuin zal o.a. een beter inzicht ontstaan in de kosten die gemoeid zijn met
de energietransitie. Ongeveer 95% van de eigenaren in de Pilotwijk gaat
van het aardgas af.
Warmtenetwerk
In 2019 zijn Biomassacentrales als bron van warmte ter discussie
gesteld. Zoals hiervoor aangegeven is dit aanleiding voor o.a. het provinciebestuur om uitbreiding van nieuwe Biomassacentrales tegen te
gaan. Gewezen wordt op de uitstoot van stofdeeltjes, CO2 en men
vindt warmteopwekking met hout als brandstof een weinig duurzame
manier om hout te benutten. Stadsverwarming Purmerend heeft een
overeenkomst met Staatsbosbeheer waardoor de levering van schoon
Nederlands hout als brandstof is gegarandeerd. Toch wordt ook
kritisch naar de Biomassacentrale in Purmerend gekeken. Tijdens
een discussieavond die over dit onderwerp werd georganiseerd in
Purmerend kwamen twee professoren die voor deze discussie waren
uitgenodigd tot de conclusie dat de herkomst van biomassa in Purmerend
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en de toepassingen van deze biomassa in de biowarmtecentrale een
positieve bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen. De woningen
die in Purmerend nog niet zijn aangesloten op stadsverwarming dateren
van begin jaren ’80 en ouder. Een all electric oplossing zal zodanig hoge
investeringen vragen dat – zo hier al draagvlak voor te vinden is – de
vraag kan worden gesteld of een deel van deze woningen dergelijke
investeringen nog wel waard is.
De Pilot die loopt in Overwhere-Zuid laat bewoners een keuze voor het
vervangen van aardgas. Het overgrote deel van de bewoners kiest daarbij uiteindelijk toch voor stadsverwarming ook al was dit aanvankelijk
niet hun eerste keuze. De reden zit in de kosten van de alternatieven.
De voorbereiding van de aanpak in deze wijk is vergelijkbaar met de
genoemde wijkuitvoeringsplannen. (Zie blz. 5) Deze aanpak zal naar verwachting ook in de meeste andere wijken kunnen worden toegepast.
Uitvoering Duurzaamheidsagenda 2019-2022
Voor de uitvoering van de Duurzaamheidsagenda over 2019 is een
korte evaluatie opgesteld. De aanbevelingen die hierin zijn opgenomen
worden meegenomen in deze geactualiseerde Duurzaamheidsagenda
2020-2023. Kortheidshalve wordt verwezen naar deze evaluatie.
Subsidies verduurzaming particuliere woningen
Voor 2020 is de lijst met voorzieningen waarvoor een subsidie kan worden
verkregen op grond van de Verordening verduurzaming Particuliere
Woningen Ca. Purmerend 2017 aangepast. De aanschaf van zonnepanelen
komt niet langer in aanmerking voor een stimuleringsbijdrage. De businesscase van zonnepanelen is dusdanig dat hiervoor geen stimulering meer
noodzakelijk is. Wel komen zonnepanelen nog steeds in aanmerking voor
financiering via de Gemeentelijke Duurzaamheidsleningen.Toegevoegd
zijn vergoedingen voor zgn. Triple-glas en voor vergroening van daken.
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Duurzaamheidsleningen
Voor 2020 is opnieuw een dotatie gedaan van € 250.000,- in het budget
voor de Duurzaamheidsleningen waarvoor SVn (Stichting Volkshuis
vesting Nederland) de bancaire afwikkeling verzorgt. De vorige dotatie
van € 250.000,- van ongeveer een jaar geleden was binnen 6 maanden
nagenoeg geheel uitgegeven, inclusief de € 75.000,- die nog op de
rekening stond. Vooral leningen voor zonnepanelen werden veel
verstrekt. Omdat deze vorm van Duurzaamheidsstimulering vrij goedkoop is met de huidige rentestand en er een toenemend beroep wordt
gedaan op deze mogelijkheid stellen wij voor om de dotatie voor 2020
te verhogen met nogmaals € 250.000,-.
Zoals hiervoor aangegeven zal ook door het Rijk via SVn voeding
worden gegeven aan het Warmtefonds dat is opgezet om de uitvoering
van de energietransitie te ondersteunen. Het Rijk vraagt de provincies
en gemeenten om hun eigen regelingen in stand te houden voor haar
eigen inwoners omdat de eigenaren iets lagere rente betalen voor
gemeentelijke leningen dan voor de – door het Rijk gefinancierde –
duurzaamheidsleningen uit het Warmtefonds.
Prestatieafspraken met de woningcorporaties
De woningcorporaties zetten in op verduurzaming van hun woning
voorraad. Omdat vorig jaar landelijk de energiebelasting op aardgas
werd verhoogd en stadsverwarming deze tarieven volgt werd de participatie in de Proeftuin opgeschort. Inmiddels heeft Stadsverwarming
een korting gegeven op de tarieven en zijn in het kader van de DAEB
(Diensten van Algemeen Economisch Belang) afspraken gemaakt over
het aardgasvrij maken van huurwoningen. De portiekwoningen worden
al verwarmd op stadsverwarming, maar men beschikt nog wel over
aardgas voor het koken.
Duurzaamheidsevenementen
De Regionale Duurzaamheidsbeurs wordt ieder jaar goed bezocht. De
behoefte aan een degelijk evenement zal naar verwachting de komende
jaren groot blijven nu vrijwel alle huishoudens betrokken worden in de

discussie over warmte- en energiebronnen. Afwachten en niets doen
betekent een groter beslag van energiekosten binnen de consumptieve
uitgaven. In de begroting is rekening gehouden met het budget voor
Duurzaamheidsevenementen. Dit jaar is het laatste jaar dat de afspraak
loopt over de bijdrage voor de Solarbotenrace. Deze zou aansluitend
worden geëvalueerd aan de hand waarvan besloten wordt of een bijdrage
voor deze activiteit wordt gecontinueerd. Vanwege de Coronacrisis gaat
de Solarbotenrace in 2021 niet door en vindt pas na de Solarbotenrace
in 2021 de evaluatie plaats. Omdat het naast Duurzaamheid ook als een
sportief en technisch evenement kan worden gezien wordt voor 2021
een deel van de kosten gedekt uit het Evenementenbudget.
Klimaatadaptatie
Er wordt een nieuw plan opgesteld dat aan de gemeenteraad zal
worden aangeboden. De kosten die hierop betrekking hebben worden
voor een belangrijk deel gedekt uit de middelen voor het uitvoeren van
het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Daarnaast krijgt Klimaatadaptatie
meer aandacht bij de inrichting van wijken en wordt het aanpassen van
daken naar “groene” daken gestimuleerd.
Purmerend ten opzichte van het landelijke gemiddelde
Sinds 2014 brengt Telos, het Brabants Centrum voor Duurzame Ontwikkeling gevestigd op de Universiteit van Tilburg, de Nationale Monitor
Duurzame Gemeenten uit. De 2019 editie is de zesde op rij. Sinds haar
oprichting in 2000 kijkt Telos door een brede duurzaamheidsbril naar
de ontwikkelingen op lokaal en regionaal niveau. Met de wijze waarop
Telos invulling geeft aan het begrip duurzame ontwikkeling komt Telos
tegemoet aan de maatschappelijk en politiek gevoelde behoefte om te
komen tot een bredere invulling van het welvaartsbegrip. Duurzaamheid
is in de ogen van Telos een gebalanceerde en gelijktijdige ontwikkeling
van People, Planet en Profit die gericht is op het verbeteren van de
kwaliteit van leven. Kwaliteit die samenhangt met zaken als gezondheid,
veiligheid en de natuurlijke omgeving, maar ook samenhangt met de
vraag of in de toekomst onze welvaart gegarandeerd is. Telos beoogt,
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dat onze kinderen en kleinkinderen dezelfde ontwikkelingsmogelijkheden
hebben als wij zelf, en dat onze ontwikkeling niet ten koste gaat van die
van anderen, van onze ‘buren’.
Hoewel op iedere meetmethode iets valt af te dingen kan het wel
richtingen duiden.
Overzicht van de totaal- en kapitaalscores van de gemeente en haar ranking voor 2017, 2018, 2019.
Totaal

Sociaal-Cultureel Kapitaal

Ecologisch Kapitaal
Score

Rangorde

Economisch Kapitaal

Jaar

Gemeente

Score

Rangorde

Score

Rangorde

Score

Rangorde

2017

Purmerend

45.6

353

41.3

359

50.1

331

45.4

246

2018

Purmerend

47.5

272

43.2

346

50.9

172

48.4

114

2019

Purmerend

49.7

214

46.7

310

52.2

133

50.3

116

Opgemerkt dient te worden dat de onderlinge verschillen tussen
gemeenten erg klein zijn. Hierdoor kan een klein verschil in score een
grote sprong in de rangorde te zien geven.
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4. VISIE EN AMBITIE GEMEENTE PURMEREND 2020-2023
De basis voor het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid zijn verwoord in
- Het coalitieakkoord 2018-2022
- Routekaart –naar een aardgasvrij Purmerend in 2035
- Programmabegroting 2020
Afvalbeleid en circulaire economie
We willen het milieu zo min mogelijk belasten met het afval dat wordt
geproduceerd. Dat kan op verschillende manieren. Allereerst door te
voorkomen dat afval ontstaat. Daar waar mogelijk zullen wij in gesprekken met ondernemers en via onze eigen communicatiekanalen daarop
wijzen. Verder zijn de mogelijkheden om afval te hergebruiken gegroeid.
In een circulaire economie hergebruiken we afval en noemen we het
grondstof voor productie. Om afval daarvoor klaar te maken, moet het
gescheiden worden. Dit kan door voor- of na-scheiding van afval.
De Notitie Toekomstbestendig Afvalbeheer Gemeente Purmerend beschrijft de basis van het afvalbeleid. Dit is niet enkel een zaak voor de
gemeente maar ook voor de inwoners. Veel Purmerenders zetten zich
daar op verschillende manieren voor in, bijvoorbeeld door zwerfafval
op te ruimen, afval te scheiden of af te zien van de aankoop van
plastic flesjes. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid
waarin de gemeente een aandeel heeft. Vanwege de betere
bewustwording is de afvalscheiding inmiddels van veertig
naar zestig procent scheiding gegaan. We behouden voorlopig het systeem van voorscheiding voor laagbouw, tot het
gewenste percentage van vijfenzeventig is bereikt. Dat kan
alleen als de Purmerenders dat bereid zijn te doen. Ten aanzien van de grondgebonden woningen zijn wij optimistisch. Ten
aanzien van de hoogbouw is de problematiek groter en daarmee
ook het draagvlak kleiner. Hieraan zal extra aandacht moeten worden
geschonken en in samenspraak met de bewoners gezocht moeten
worden naar maatwerk.

DUURZAAMHEIDSAGENDA 2020-2023

We gaan onderzoeken welke omstandigheden wij kunnen creëren
waarbij afvalscheiding voor bewoners meer vanzelfsprekend wordt. Dat
geeft niet alleen een duurzaamheidswinst, maar ook perspectief op een
verlaging van de tarieven. Immers, er zal minder afval te verbranden zijn.
Verder draagt het uitvoeren van de afspraken in het regionaal convenant
duurzame inkoop bij aan een duurzame gemeentelijke organisatie.
Naast de grondstoffen die nu reeds door gescheiden inzameling
beschikbaar zijn voor hergebruik, wordt in samenwerking met andere
gemeenten binnen de MRA nagegaan op welke onderdelen nog meer
kan worden ingezet voor het hergebruik van grondstoffen. Alleen in
samenwerking kan voldoende massa worden gecreëerd om op dit vlak
tot een aanvaardbare businesscase te komen. Alvorens dit concreet
gemaakt kan worden is meer inzicht nodig in de grondstofstromen van
elke gemeente binnen de MRA.

Purmerend en de Energietransitie

In Purmerend is ca. 75% van de bestaande woningvoorraad aange
sloten op het duurzame warmtenet van Stadsverwarming Purmerend.
Nog maar 25% van de bestaande bebouwing moet losgekoppeld worden van het aardgasnetwerk. Deze positie is ongekend in Nederland.
80% van de jaarlijkse warmtevraag voor ruimteverwarming en warm
tapwater van de aangesloten bebouwing wordt met de BioWarmteCentrale de Purmer voorzien van duurzame warmte. De resterende
20% wordt met twee gasgestookte Hulpwarmtecentrales ingevuld.
Inmiddels vinden de voorbereidingen plaats voor de bouw van een
tweede biomassacentrale die gesitueerd wordt in Baanstee-noord.
Hierdoor neemt de afhankelijkheid van aardgas verder af. Tevens
wordt onderzocht hoe op termijn ook de biomassa als warmtebron
kan worden vervangen, bijvoorbeeld door biogas of waterstof.
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Afscheid van aardgas ondersteund met subsidies en leningen.
De komende jaren ligt de focus van de gemeente op het beëindigen
van het gebruik van het aardgas, waarbij het uitgangspunt is dat de
omschakeling voor inwoners zo veel mogelijk kostenneutraal verloopt
en de lasten voor inwoners niet stijgen.
Voor de korte termijn kan – dankzij de gelden die de gemeente ontvangt
voor de Proeftuin – bewoners een aantrekkelijke aanbieding worden
gedaan. Om ook eigenaren die buiten de Proeftuin vallen te stimuleren
wordt de subsidieregeling verduurzaming particuliere woningen voortgezet. De subsidie dekt ongeveer 15% van de investering in verduur
zaming van de eigen woning met een maximum van € 2.500,-.
Energietransitie en Financiering
“De Proeftuingelden zijn de enige uitvoeringsgelden die aan gemeenten
beschikbaar worden gesteld”, aldus de vertegenwoordiger van Bzk
tijdens een bijeenkomst over financiering van de energietransitie in een
bijeenkomst PAW (Proeftuin aardgasvrije Wijken). Dit naast extra middelen in de Algemene Uitkering om de regiefunctie als gemeente in te
kunnen vullen. Dit jaar wordt meer bekend over het Warmtefonds. Hierin
worden financieringsmogelijkheden opgenomen. Het uitgangspunt hierbij
zal zijn dat eigenaren hun eigen kosten van de energietransitie moeten
dragen en daarvoor in aanmerking komen voor goedkope leningen en naar
verwachting in 2022 de mogelijkheid van gebouw-gebonden financiering.
In Purmerend bieden de eerste ervaringen v.w.b. de techniek, de
wijkaanpak waaronder communicatie, participatie en uitvoering een goede
basis om op verder te gaan. Op het onderdeel “bekostiging” wordt
echter volledig geleund op de gelden die via het raadskrediet (Pilot) en
van BZK worden verkregen. Het “kosteloos” aanbieden aan de bewoners zal naar verwachting hebben bijgedragen aan het tot nu toe behaalde
resultaat. Het is aan de gemeente om te besluiten of de kosten volledig
voor de eigenaren komen of dat de gemeente geheel of gedeeltelijk bij wil
dragen in de lasten. Dit vormt een punt van aandacht.
Er komt een afzonderlijke regeling voor eigenaren die over onvoldoende

aflossingscapaciteit beschikken. Dit wordt – volgens het ministerie
– maatwerk. Er zullen strikte voorwaarden aan worden gekoppeld op
basis waarvan het ministerie verwacht dat slechts een beperkt deel van
de eigenaren hierop een beroep kan doen.
Vandaar dat wordt aangedrongen om ook na te denken over de situatie
na de realisering van de Proeftuin.
Als eigenaren verplicht worden om van het aardgas af te gaan en alleen
een aanbod krijgen van een financieringsconstructie voor het uitvoeren
van de energietransitie, moet rekening gehouden worden met minder
draagvlak. Een stimuleringsbijdrage vanuit de gemeente is noodzakelijk.
Hierbij kan o.a. gedacht worden aan het specifiek bestemmen van de
duurzaamheidssubsidiegelden (op basis van de Verordening verduur
zaming Particuliere Woningen ca. Purmerend 2017 ) om hieruit bijdragen
te kunnen verstrekken voor de energietransitie. De Proeftuin loopt nog
een paar jaar door, maar er zal reeds bij het vaststellen van de wijk
uitvoeringsplannen meer duidelijkheid moeten worden geboden aan de
betreffende eigenaren als we willen bereiken dat inwoners ook zelf aan
de slag gaan. Anders zullen eigenaren afwachten wat de gemeente voor
hen kan betekenen.
Duurzaamheidsleningen
Zoals hiervoor aangegeven gaat het rijk gaat er vanuit dat uiteindelijk
aan de hand van financieringsarrangementen de eigenaren zelf meer en
meer gaan bijdragen in de kosten. Een belangrijk onderdeel
hiervoor is het instrument van Duurzaamheidsleningen via het SVn
(Stimuleringsfonds volkshuisvesting Nederlandse gemeenten.) Vanaf
2012 zijn duurzaamheidsleningen via SVn verstrekt. De regeling liep tot
2016. In 2019 is regeling weer opengesteld en is hiervoor € 250.000
beschikbaar gesteld. Dit bedrag was binnen zes maanden toegekend.
Gelet op de behoefte aan deze financieringsvorm, de relatief geringe
kosten voor de gemeente en de noodzakelijkheid om tot verdere verduurzaming van de bebouwde omgeving te komen dient deze regeling
te worden voortgezet. Hierbij wordt gedacht aan een verhoging van de
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dotatie tot €500.000,-. Hoewel ook het Rijk via het warmtefonds leningen
beschikbaar gaat stellen wordt van gemeenten verwacht dat zij hun
duurzaamheidsleningen via SVn voortzetten. Hierdoor kan aan eigen
inwoners een klein rentevoordeel worden geboden en kan de gemeente
zelf aangeven voor welke duurzaamheidsinvesteringen de leningen
mogen worden ingezet. Voorgesteld wordt om hieraan invulling te geven.
RRE-gelden
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
heeft eenmalig een subsidie verstrekt in het kader van de Regeling
Reductie Energieverbruik. Dit dient in 2020 te worden ingezet. Toegekend is een bedrag van €418.237,00 incl. BTW.
De RRE bijdrage wordt ingezet als extra stimulans voor particuliere
huiseigenaren, voor het treffen van kleine maatregelen en isolatie-maat
regelen, naast de stimulans die al uitgaat van de gemeentelijke duurzaamheidssubsidie en de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH)
die aangevraagd kan worden bij de RVO (SEEH). Hierbij wordt er vanuit
gegaan dat in 2020 €250.000 subsidie wordt ingezet voor het treffen
van energie reducerende maatregelen (zoals isolatie, dubbel glas enz. ).
De huidige subsidiergeling en invulling van de energietransitie
voorzien hier slechts voor een deel in. De RRE-bijdrage is een
aanvulling op de reeds bestaande gemeentelijke subsidie, en
kan door de eigenaar/ bewoner worden ingezet voor
verschillende maatregelen. Bijvoorbeeld als aanvulling op de
subsidie, maar ook voor het goed inregelen van de binneninstallatie, de aanschaf van Ledverlichting of radiatorfolie.
De gemeente zet met de RRE bijdrage vouchers in. Bewoners
kunnen via het Duurzaam Bouwloket de voucher aanvragen voor
een financiële vergoeding van getroffen energiebesparende maat
regelen. Het doel van de regeling is het verminderen van C02-uitstoot
door het nemen van energiebesparende maatregelen door huiseigenaren
en, in ondergeschikte mate, huurders. Met deze regeling kunnen
gemeenten projecten opzetten waarmee huiseigenaren voorgelicht en
gestimuleerd worden om energiebesparende maatregelen te nemen.

Het bedrag per woning zal – na aftrek van organisatiekosten – neerkomen
op ongeveer € 70 euro per woning. Er wordt vanuit gegaan dat niet alle
woningeigenaren hiervan gebruik wensen te maken.
Warmtetransitie gebouwde omgeving op wijkniveau
Noord-Holland, subsidie
De regeling heeft tot doel om gemeenten te stimuleren om op wijkniveau
verduurzaming van de warmtevoorziening te concretiseren.
De provincie geeft subsidie voor activiteiten binnen de provincie
Noord-Holland die bijdragen aan:
I Het opstellen van een wijkplan warmtetransitie (voor een wijk van
tenminste 250 gebouwen) dat tenminste de volgende onderdelen bevat:
1. de warmtevraag van de gebouwen in de wijk, de verduurzamingsmaatregelen die gebouweigenaren moeten treffen om gebruik te
kunnen maken van deze duurzame warmte en wat hiervan de
geschatte kosten zijn;
2. de duurzame warmtebronnen die worden ingezet en de kosten
om deze duurzame warmte beschikbaar te krijgen;
3. de aanpassingen van bestaande en aanleg van nieuwe energieinfrastructuur voor het transport van energie en de kosten hiervan,
en;
4. de beoogde financieringswijze van het verduurzamen van de
warmtevoorziening, inclusief de kosten voor het aanpassen van
gebouwen.;
II De uitvoering van het wijkplan warmtetransitie.
De subsidie bedraagt twee derde van de totale kosten tot maximaal
€ 200.000,- per gemeente. Deze subsidie is inmiddels toegewezen en
wordt inzet voor ondersteuning in de uitvoering van de energietransitie.
Uitvoeringsregeling subsidie regionaal energiebesparingsprogramma woningen Noord-Holland 2018
Door de gemeenten in de regio is op grond van bovengenoemde regeling een subsidie aangevraagd voor het Regionaal energiebesparingsprogramma woningen Zaanstreek-Waterland 2019-2021. Op grond
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hiervan is een bedrag toegekend aan de gemeenten in de regio
Zaanstreek Waterland. De middelen worden ingezet o.a. voor het
versterken van het Regionale energieloket (Duurzaam bouwloket) bij de
uitvoering van energiebesparingsvoorlichting, bewustwording en het
stimuleren tot het uitvoeren van maatregelen ter verduurzaming. Het
bestaat uit cofinanciering waarbij voor Purmerend een bedrag van
maximaal €239.385,- beschikbaar is.
Stimuleren van verduurzaming van koopwoningen door aanbieden collectieve isolatieaanpak.
Met het vervangen van aardgas door een andere – niet fossiele warmtebron vindt verduurzaming plaats. Voor inwoners is meer
winst te behalen door het beter isoleren van hun woning. De
stijging van energielasten zal zich naar verwachting voortzetten in
de komende jaren. Woningcorporaties kunnen mede door subsidies
de huurwoningen een betere isolatiewaarde geven waardoor woon
lasten worden bespaard. De grootste bijdrage die woningeigenaren kunnen
leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot kan bereikt worden
door het beter isoleren van de woningen. Veel eigenaren van woningen
hebben deze stap nog niet gemaakt. Deels door onbekendheid met de
besparingsmogelijkheden maar ook omdat de kennis ontbreekt hoe dit
moet worden aangepakt. Dit geldt niet alleen voor de woningen die nog
op het aardgas zitten maar ook voor woningen die aangesloten zijn op
stadsverwarming. In 2020, 2021 en 2022 wordt in hiertoe in Purmerend
een programma gestart waarbij de bewoners in aansluiting van het landelijk isolatieprogramma worden uitgenodigd deel te nemen aan een dergelijk
isolatieproject waarvoor – naast begeleiding – tijdelijk extra middelen worden
ingezet om hieraan uitvoering te geven. Hiermee neemt het wooncomfort
en de kwaliteit van de woningvoorraad toe en kunnen de totale woon
lasten afnemen. Het budget dat hiervoor beschikbaar is €200.000,-.
Stimuleren van verduurzamingsinitiatieven particulieren.
Als sluitstuk van het stimuleren van verduurzaming van de bebouwde
omgeving wordt voorgesteld om inwoners te ondersteunen die goede

ideeën hebben hoe zij hun omgeving kunnen verduurzamen. De kennis
en ideeën onder de inwoners is een veelvoud van die van de gemeente
zoals bijvoorbeeld blijkt tijdens de jaarlijkse Hackaton die gehouden
wordt in P3 in juni waar schoolteams het tegen elkaar opnemen om met
de beste ideeën te komen. Voorgesteld wordt om inwoners met een
goed idee dat door het Duurzaam Bouwloket als uitvoerbaar wordt
beoordeeld met middelen te ondersteunen om hieraan uitvoering te geven. Het budget dat hiertoe beschikbaar is €50.000,-.
Verduurzaming van de woonomgeving
Met de woningcorporaties zijn afspraken gemaakt over bijvoorbeeld het
geschikt maken van woningen voor zonnepanelen. Samen met de bewoners van onze stad kunnen we echt een vuist maken: het vergroenen
van eigen tuinen waardoor de afvoer van hemelwater beter is geregeld
en het werken met een bijenvriendelijke beplanting.
Lokale energie initiatieven zullen een aanjagersrol spelen bij de transitie
door samen met de gemeente plannen te ontwikkelen en bewoners
organisaties te betrekken en begeleiden in dit proces. De gemeente
heeft een belangrijke voorbeeldfunctie. Het streven is alle gemeentegebouwen naar energielabel A te krijgen.
Duurzaamheidsloket
Op dit moment maakt de gemeente gebruik van het Duurzaam Bouwloket om particuliere woningeigenaren te adviseren over verduurzaming
van hun woning. Binnen de Proeftuin aardgasvrij geeft het Duurzaam
Bouwloket informatie met name ook over alternatieven voor stadsverwarming en verwijst eventueel naar bedrijven die hierin verder van dienst
kunnen zijn. Het is niet alleen de bedoeling om deze dienstverlening
verder uit te breiden naar andere groepen zoals ondernemers, maatschappelijke instellingen, huurders enz, maar ook om de beschikbare
informatie, die nu te vinden is op een drietal websites samen te voegen
en beter toegankelijk te maken. Voor het bereiken van de beoogde
CO2-reductie is een bredere benadering noodzakelijk. Het is belangrijk
dat inwoners van Purmerend worden meegenomen in de voortgang en
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de consequenties van de energietransitie¬-initiatieven omdat deze
steeds belangrijker worden voor hun eigen activiteiten en plannen. De
activiteiten behoeven een constante aandacht waardoor een incidentele
benadering onvoldoende is en waarvoor een “Duurzaamheidsloket”
nodig wordt geacht. Het loket verleent tevens ondersteuning bij het geven van informatie aan bewoners inzake de energietransitie, subsidiemogelijkheden en duurzaamheidsleningen. Het geeft inwoners inzicht in
andere mogelijkheden dan stadsverwarming voor de keuze van een
nieuwe warmtebron. De beschikbare informatie moet hiervoor beter
vindbaar zijn en overzichtelijk zijn ingericht.
Klimaatbestendigheid
Ter uitwerking van het klimaatbestendigheidsplan is eind 2019 gestart
met het opstellen van een klimaatadaptatieplan dat een uitwerking zal
bevatten naar een concrete agenda waaraan investeringen zullen worden
gekoppeld om de gevolgen van de veranderende klimaatomstandig
heden op te vangen. Omdat regenbuien door de klimaatverandering
over de hele wereld steeds heviger worden, dienen maatregelen
genomen te worden om water beter af te voeren en zo nodig tijdig naar
plekken te geleiden waar de overlast zo beperkt mogelijk is. De laatste
jaren gebeurt het steeds vaker dat wateren buiten hun oevers treden en
gebieden onder water komen te staan. Zonder maatregelen neemt het
risico van economische en milieutechnische schade als gevolg van
hevige regenval enorm toe. Naast ruimtelijke inpassing kan een reductie
van de belasting van het riool worden bereikt met dakbegroeiing.
Gebouwen moeten tegenwoordig zo ontworpen worden, dat ze geschikt zijn om de huidige uitdaging van hevige regenval te trotseren.
Zeker in een dichtbevolkt land wordt waterretentie van daken steeds
belangrijker.
Voor 2020 is het vergroenen van daken toegevoegd aan de lijst van
voorzieningen die in aanmerking kunnen komen voor subsidie op grond
van de Subsidieverordening verduurzaming particuliere woningen Purmerend 2017.
Duurzame Mobiliteit

Voor het plaatsen van laadpalen bestaat op dit moment een procedure
waarbij inwoners kunnen vragen om een laadpaal als zij kunnen aantonen
dat daar behoefte aan is. Bijvoorbeeld omdat zij zelf een electrisch voertuig hebben en in de omgeving waar zij werken te weinig laadcapaciteit
aanwezig is. Door dit afhankelijk te stellen van inwoners zelf wordt
hiervan onvoldoende gebruik gemaakt. In 2019 zijn op basis van deze
aanvragen 10 laadpalen geplaatst. Voor 2020 e.v. zullen grotere aantallen laadpalen moeten worden geplaatst als de landelijke ambities
moeten worden ingevuld waarop de komende jaren wordt ingezet.
Binnen de MRA is een Plan van aanpak 2020-2025 opgesteld met een
werkprogramma voor 2020 dat zich richt op versterking van de laad
infrastructuur en stimulering van aanschaf van elektrische voertuigen.
Om de omslag naar elektrisch rijden te stimuleren is een meer gerichte
aanpak noodzakelijk. In 2020 dient een plaatsingsplan voor laadinstallaties te worden opgesteld waarmee de behoefte en de verdeling van
laadpalen over de stad worden geïnventariseerd en toekomstige locaties
voor het laden in beeld worden gebracht. Ook zullen de consequenties
voor het parkeren in beeld moeten worden gebracht.
Wat willen we bereiken
De landelijke Energie-agenda noodzaakt om de ambitie ‘smart’ te maken
willen de doelstellingen in 2050 echt worden bereikt. De gemeente
Purmerend kiest voor een bijdrage aan de volgende getrapte ambities
voor 2020, 2030 en 2050:
2020
- Een CO² reductie van 30% ten opzichte van 1990. Landelijk wordt
25% nagestreefd.
- 14 % duurzame energie. In Nederland wordt op dit moment bijna
14% van de energie duurzaam opgewekt. Hoe dit zich verhoudt tot
Purmerend is niet exact bekend. Met de realisering van het zonnepanelenpark (genoeg voor 1.400 huishoudens), de particuliere initiatieven
t.a.v. zonnepanelen, de verduurzaming van de woningvoorraad van de
woningcorporaties en door de biomassacentrale van de stadsverwarming
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levert Purmerend hierin een bijdrage.
- Tot 2020 elk jaar een energiebesparing van 2%. Hiervoor is naar
verwachting de energietransitie noodzakelijk om dit te halen.
Deze ambities sluiten aan bij de hiervoor aangegeven gemeentelijke
hoofdlijnen voor het Duurzaamheidsbeleid en landelijke klimaatdoelstellingen. Voor de langere termijn hanteert de rijksoverheid de onderstaande klimaatdoelstellingen. De gemeente Purmerend heeft uiteraard oog
voor deze doelstellingen en zal hieraan een bijdrage moeten leveren.

Hoe deze bijdrage er concreet uitziet zal later bepaald worden.
Het meten van de meeste scores is slechts beperkt mogelijk. De gemeentelijke indicatoren in de hiervoor vermelde Gemeentelijke Duurzaamheidsindex geeft een grove indicatie. Op onderdelen kunnen er
verrassende uitkomsten zijn, zoals hieronder op het onderdeel “Lucht”,
maar ook op het gemiddeld energiegebruik per inwoner.

Bron: Nationale Monitor Duurzame Gemeenten 2019 (Universiteit van Tilburg)

Lucht

De kwaliteit van lucht heeft invloed op de gezondheid van mensen en de ontwikkeling van de natuur. De luchtkwaliteit wordt beïnvloed door
emissies die vrijkomen bij vrijwel alle menselijke activiteiten. Belangrijke emissiebronnen zijn industrie, verkeer en landbouw. Schade aan de
gezondheid ontstaat door zowel kortdurende blootstelling aan hoge concentraties van vervuilende stoffen als door langdurige blootstelling
aan relatief lage concentraties.
De voorraad lucht scoort gemiddeld over het land gezien laag. Dit komt vooral door de ten opzichte van de doelstellingen hoge uitstoot van
koolstofdioxide. De emissies van stikstofoxiden en fijn stof nemen af, wat bij stikstofoxiden ook leidt tot een trendmatige verlaging van de
concentraties.
Lucht

0-25
25-35
35-45
45-55
55-65
65-75
75-100

Doelen
• De lucht is schoon
• De gemeente is klimaatneutraal
Hoe meten we dit?
Indicator
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Bron: Nationale Monitor Duurzame Gemeenten 2019 (Universiteit van Tilburg)

Energie

Energie is van belang voor het functioneren van onze samenleving. Het energiesysteem is aan het veranderen als gevolg van zorgen rondom
klimaatverandering en de beschikbaarheid van fossiele brandstoffen. Dit geeft noodzaak om zuiniger om te gaan met energie en te zoeken
naar alternatieve en hernieuwbare bronnen van energie.
Bij de voorraad energie staan we over het hele land gezien nog ver af van de doelstellingen uit het klimaatakkoord. Grote steden doen het wat
beter vanwege het lagere gemiddelde energiegebruik in huishoudens. De trends in energiegebruik en duurzame energie zijn duidelijk positief.
Energie
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55-65
65-75
75-100

Doelen
• Burgers consumeren minder energie en stoten minder schadelijke stoffen uit
• Alle geconsumeerde energie is duurzaam opgewekt
• Investeringen van bedrijven zijn gericht op het verminderen van het
gebruik van niet-hernieuwbare grond- en hulpstoffen
Hoe meten we dit?
Indicator
trend
• Gasverbruik huishoudens
+
• Elektriciteitsverbruik
+
huishoudens
• Gasverbruik bedrijven
+
• Elektriciteitsverbruik bedrijven =
• Zonnepanelen
+
• Windenergie
+
• Energielabel woningen
+

Voor de langere termijn hanteert de rijksoverheid de onderstaande
klimaatdoelstellingen. De gemeente Purmerend heeft uiteraard oog voor
deze doelstellingen en zal hieraan een bijdrage moeten leveren. Hoe
deze bijdrage er concreet uitziet zal later bepaald worden.

TOP 10
Nieuwegein
Duiven
Almere
Amsterdam
Zoetermeer
Capelle a/d IJssel
Purmerend
Utrecht
Culemborg
Nijmegen

66.5
60.2
60.1
59.3
58.7
58.7
58.4
55.5
55.3
54.8

2030
- Een CO2 reductie van 55% ten opzichte van 1990.
Dit is de Nederlandse inzet in de Europese Unie.
- 27% duurzame energie
2050
- Een CO2 reductie van 80 - 90% ten opzichte van 1990
Nb. 100 % reductie is niet mogelijk omdat er ook natuurlijke
processen zijn waarbij CO2 vrijkomt.
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5. UITWERKING VISIE PER THEMA
01. Gebouwde omgeving
Purmerend benut de ruimte op efficiente wijze en in harmonie
met het sociaal ecologisch en economisch kapitaal.
1. Voortzetting Pilot aardgasvrij. Purmerend aardgasloos.
2. Stimulering stadsverwarming.
3. Een duurzaam woningbouwprogramma voor nieuwbouw.
4. Verduurzaming van de bestaande woningvoorraad.

DUURZAAMHEIDSAGENDA 2020-2023

gedeeld belang. Het vergroten van draagvlak voor duurzaamheidsbeleid onder de
inwoners is in het belang van de gemeente. Prioriteit I	
	
Kosten en Urentoerekening: Er zijn onkosten voor o.a. cursussen, materialen
en overige m.i.v. 2019 € 20.000. p.j. voor 2019 vindt de dekking plaats uit de
Reserve Woonvisie. Voor 2020 e.v. zal een beroep gedaan worden op de algemene
middelen.

Code
01.02

Code
01.01

Beleidsinitiatief
Woningcorporaties en huurdersorganisaties vragen de gemeente om in
haar begroting geld op te nemen voor energiecoaches. Indien er geen
middelen in de begroting zijn opgenomen zoekt de gemeente naar
andere manieren om energiecoaches in te zetten. De energiecoaches
zullen ook een rol vervullen in de bewustwording en beïnvloeding van het
stookgedrag en energieverbruik van de huurders van de woningcorporaties. Voor deze vrijwillige coaches is opleiding nodig en beschikbaar
stelling van materialen en informatiemateriaal.

Toelichting: In 2019 is een bijdrage verstrekt voor de energiecoaches. Omdat ver-

volgens eerst coaches moesten worden geworven en moesten worden opgeleid
is de termijn van daadwerkelijke inzet te kort voor een zinvolle evaluatie. Om die
reden wordt de evaluatie een jaar uitgesteld.

	
Prioriteitstelling: Gemeente, woningcorporatie en bewoners hebben hierin een

Woningcorporaties kiezen binnen hun financiële kaders in de
nieuwbouw per complex/project voor de beste energetische
oplossing in relatie tot de betaalbaarheid/woonlasten.
 oelichting: Het betekent in de praktijk, dat woningcorporaties vrij willen zijn in het
T
kiezen van hun energievorm met name vanwege het feit, dat een keuze voor een
warmtenetwerk meestal zal betekenen dat gekozen wordt voor SVP. De gemeenteraad krijgt naar verwachting de bevoegdheid om wijken aan te wijzen die verplicht
van het aardgas af moeten en - indien dit noodzakelijk is voor een haalbare businesscase - hiervoor aansluiting op een warmtenetwerk als enig alternatief aan te bieden.
Op dit moment is er geen aanleiding om te veronderstellen dat de exploitatie van SVP
door het niet aansluiten van (delen van) het bezit van de woningcorporaties op het
stadsverwarmingsnetwerk de instandhouding van het netwerk in gevaar brengt. Dit
uitgangspunt wordt daarom gerespecteerd.

Hieronder staan de beleidsinitiatieven die worden opgenomen in de Duurzaamheidsagenda 2019-2022. Op onderdelen zijn deze geactualiseerd ten opzichte van de Duurzaamheidsagenda 2017-2020 of nieuw toegevoegd. Naast deze initiatieven worden
eerder vastgestelde initiatieven voortgezet
Kosten en Urentoerekening: De kosten en tijd komen voor rekening van de woningcorporaties.

Beleidsinitiatief

	
Prioriteitstelling: betreft een afweging van de woningcorporaties. Prioriteit IV

Kosten en Urentoerekening: De kosten en tijd komen voor rekening van de
woningcorporaties.

Code
01.03

Beleidsinitiatief
Gemeente en woningcorporaties geven individueel in de jaarschijf aan
welke concrete uitwerkingen aan de realisatie van de duurzaamheids
ambities binnen nieuwbouwprojecten worden gegeven.

	
Toelichting: Dit sluit voor wat de gemeente betreft aan bij het voornemen om de
Duurzaamheidsagenda te koppelen aan de gemeentelijke planning en control cyclus.
	
Prioriteitstelling: Het behoort tot de taak van de woningcorporaties. Prioriteit I

Kosten en Urentoerekening: Gemeente en Woningcorporaties dragen hierin hun
eigen uren. Voor Purmerend zal het gaan om ongeveer 100 uren per jaar.
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Code
01.04

Beleidsinitiatief

Code

De gemeente stelt een duurzaamheidsuitvoeringsprogramma vast.
Verbetering van de energieprestatie van bestaande woningvoorraad
(koop) in Purmerend via duurzaamheidssubsidies vormt hiervan een
onderdeel. Bij de vaststelling van dat uitvoeringsprogramma zal de
gemeenteraad bepalen hoeveel budget vrijgemaakt wordt.

01.06

 oelichting: Dit wordt vormgegeven via de programmabegroting waarin DuurT
zaamheid is ondergebracht in programma 4, Milieu en Duurzaamheid. Omdat na
de realisering van de proeftuin opnieuw een afweging moet worden gemaakt welk
aanbod aan inwoners kan worden gedaan voor verdere uitrol van de energietransitie vormt na 2021 de inzet van dit budget onderdeel van een nieuwe opzet.

	

01

Prioriteitstelling: Het vormt een onderdeel van de Duurzaamheidsagenda. Prioriteit I

	
Kosten en Urentoerekening:750 uur per jaar. € 230.000,- in 2020 en € 230.000,voor 2021.

Code
01.05

Beleidsinitiatief

Beleidsinitiatief
De gemeente stelt een duurzaamheidsuitvoeringsprogramma vast.
Verbetering van de energieprestatie van bestaande woningvoorraad
(koop) in Purmerend via duurzaamheidsleningen vormt hiervan een
onderdeel. De gemeente biedt (opnieuw) de mogelijkheid van het
aangaan van een duurzaamheidslening Via SVn. Afhankelijk van de
vraag naar deze lening wordt jaarlijks een budget beschikbaar gesteld.

	

	Toelichting: Gelet op de behoefte aan deze financieringsvorm, de relatief geringe
kosten voor de gemeente en de noodzakelijkheid om tot verdere verduurzaming
van de bebouwde omgeving te komen dient deze regeling te worden voortgezet.
Hierbij wordt gedacht aan een verhoging van de dotatie tot € 500.000,- per jaar.
	
Prioriteitstelling: Het vormt een onderdeel van de Duurzaamheidsagenda. Prioriteit I
	Kosten en Urentoerekening: Voorgesteld wordt om het budget jaarlijks aan te
vullen zodat ieder jaar opnieuw gestart kan worden met een bedrag van € 500.000,. Omdat het fonds tevens gevoed wordt door afbetalingen zal de behoefte aan
aanvulling naar verwachting afnemen. Omdat al eerder 2x een dotatie is gedaan
van € 250.000,- betekent dat met een dotatie van nog eens € 500.000,- de som
van deze dotaties de gemeente ongeveer € 6.900,- per jaar zal kosten.

De gemeente stelt een duurzaamheidsuitvoeringsprogramma vast. De
gemeente ondersteunt hierbij door bij te dragen aan de instandhouding
van het Duurzaam Bouwloket. In samenwerking met het Duurzaam
Bouwloket wordt de informatie omtrent duurzaamheid verbreed naast
vastgoed en energiebesparing en opwekking met overige duurzaamheidskansen in Purmerend zoals deint mobiliteit, circulariteit enz.

	Toelichting: Voor het bereiken van de beoogde CO2-reductie is een bredere
benadering noodzakelijk. Het is belangrijk dat inwoners van Purmerend worden
meegenomen in de voortgang en de consequenties van de energietransitieinitiatieven omdat deze steeds belangrijker worden voor hun eigen activiteiten
en plannen. De activiteiten behoeven een constante aandacht waardoor een
incidentele benadering onvoldoende is en waarvoor een “Duurzaamheidsloket”
nodig wordt geacht. Het loket verleent tevens ondersteuning bij het geven van
informatie aan bewoners inzake de energietransitie, subsidiemogelijkheden en
duurzaamheidsleningen. Het geeft inwoners inzicht in andere mogelijkheden dan
stadsverwarming voor de keuze van een nieuwe warmtebron. De beschikbare
informatie moet hiervoor beter vindbaar zijn en overzichtelijk zijn ingericht.
	Prioriteitstelling: Het voorziet in een behoefte en is noodzakelijk voor inwoners om
goed te worden geïnformeerd. Omdat het geen binding heeft met stadsverwarming Purmerend of met andere warmteleveranciers biedt het de mogelijkheid van
een onafhankelijk advies. Prioriteit I
	
Kosten en Urentoerekening: 10 uur per jaar. Jaarlijks een bedrag van € 50.000,-.

Code
01.07

Beleidsinitiatief
Isoleren bestaande woningen: Purmerend stimuleert en collectieve
inkoopacties voor isolering van bestaande woningen.

	
Toelichting: Een groot deel van de bestaande woningvoorraad in Purmerend kan
sterk besparen op de energielasten door extra te isoleren. Door dit collectief te doen
kunnen inkoopvoordelen worden behaald.
	
Prioriteitstelling: Gemeente en particuliere eigenaren hebben hierin een gedeeld
belang. Door isolatie dalen de kosten voor verwarming van de woning en vermindert
de CO2-uitstoot. Prioriteit I
Kosten en Urentoerekening: € 200.000,- in 2020, 2021, 2022.
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Code
01.08

Beleidsinitiatief
Stimuleren Duurzaamheidsinitiatieven.
 oelichting: Als sluitstuk van het stimuleren van verduurzaming van de bebouwde
T
omgeving wordt voorgesteld om inwoners te ondersteunen die goede ideeën hebben hoe zij hun omgeving kunnen verduurzamen. De kennis en ideeën onder de
inwoners is een veelvoud van die van de gemeente zoals bijvoorbeeld blijkt tijdens
de jaarlijkse Hackaton die gehouden wordt in P3 in juni waar schoolteams het tegen
elkaar opnemen om met de beste ideeën te komen. Voorgesteld wordt om inwoners
met een goed idee dat door het Duurzaam Bouwloket als uitvoerbaar wordt beoordeeld met middelen te ondersteunen om hieraan uitvoering te geven.

	
Prioriteitstelling: Prioriteit II
Kosten en Urentoerekening: € 50.000,- in 2020, 2021, 2022.

	worden gevolgd en eventuele subsidiemogelijkheden worden benut. Vooralsnog
richten wij ons op 2022 als moment om in te gaan zetten op circulariteit. Ook de
gemeente Beemster zal dan tot het grondgebied van Purmerend gaan behoren
met een groot aantal bedrijven die reststoffen produceren die mogelijk als grondstof voor andere bedrijven kunnen dienen.
 rioriteitstelling: De komende periode zal vooral in samenwerking met andere
P
gemeenten binnen de MRA ingezet worden op het goed in kaart brengen van de
mogelijkheden om meer grondstoffen gescheiden in te zamelen voor hergebruik.
Prioriteit II
	
Kosten en Urentoerekening: Daar waar zich kansen voordoen zullen deze worden benut en de ontwikkelingen worden bijgehouden. Dit vormt reeds onderdeel
van het huidige takenpakket.

Code
02.02

02. Duurzame Bedrijven
Purmerend stimuleert en adviseert bedrijven om duurzaam
te ondernemen.
1. Vermindering CO2 -uitstoot bedrijven.
2. B
 edrijfsterreinen - in voorkomende gevallen - duurzaam
revitaliseren.
3. Gebruik Duurzame grondstoffen

Code
02.01

Beleidsinitiatief
Continuering van voorscheiding van afval bij laagbouw totdat 75%
afvalscheiding is bereikt.

	
Toelichting: Het stimuleren van bronscheiding blijft een aandachtspunt, ook
de komende jaren. Er loopt een onderzoek naar de invoering van omgekeerd
inzamelen, waarbij grondstoffen aan huis met rolcontainers opgehaald worden
en restafval weggebracht moet worden naar een centraal in de wijk geplaatste
ondergrondse container. Daarnaast wordt gekeken naar het anders faciliteren van
de afvalscheiding bij hoogbouw.
	Prioriteitstelling: Het gaat hierbij om een landelijk afgesproken doelstelling. Prioriteit I
	Kosten en Urentoerekening: De tijd en de kosten zijn reeds in de gemeentebegroting
opgenomen.

Beleidsinitiatief
Onderzoek naar relevante lokale stromen van afval/grondstoffen en
reststromen bij bedrijven in Purmerend in het kader van de
mogelijkheden van de circulaire economie.

	
Toelichting: Op dit moment gaat de aandacht vooral uit naar de energietransitie en
alles wat daar omheen hangt. Omdat vanuit de provincie, de MRA en het Rijk meer
aandacht wordt gevraagd voor dit onderdeel zal de beleidsontwikkeling moeten
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03. Duurzame Mobiliteit
Goede bereikbaarheid van Purmerend waar binnen alles op
fietsafstand ligt.
1. Streven naar instandhouding van het fijnmazig openbaar
vervoersysteem
2. Initiatieven stimuleren op het gebied van elektrisch
vervoer.
3. Toepassen van alternatieve (bio-) motorbrandstoffen
4. Verminderen CO2-uitstoot voertuigen.

Code
03.01

Beleidsinitiatief
Waar mogelijk en wenselijk stimuleert de gemeente initiatieven op
het gebied van elektrisch vervoer, toepassing van alternatieve
motorbrandstoffen, groene grondstoffen en duurzame elektriciteit.
 oelichting: Het is bestaand beleid waaruit periodiek werkzaamheden voortvloeien
T
in samenwerking met de MRA.

	Prioriteitstelling: Hierbij gaat het om activiteiten die al ondergebracht zijn in de
reguliere taakuitvoering. Prioriteit I

Code
03.02

Code
03.03

Beleidsinitiatief
Faciliteren (van eventueel marktinitiatief) van alternatieve duurzame
brandstofverkooppunten.
 oelichting: Vanuit de gemeente wordt (nog) niet gezocht naar een marktpartij. Mocht
T
deze zich aandienen en uit onderzoek blijkt dat deze een realistisch bedrijfsplan kan
overleggen ligt het voor de hand om mogelijkheden te bieden het initiatief van de
grond te krijgen.
Prioriteitstelling: Er zal onderzoek moeten plaatsvinden om na te gaan of het
haalbaar en realistisch is. Prioriteit III

	Kosten en Urentoerekening: Als er een verzoek binnenkomt dienen er uren voor
te worden vrijgemaakt. Er ligt nog geen verzoek. Vooralsnog als p.m. opnemen.

Code
03.04

Beleidsinitiatief
Deelname in de Vervoerregio Amsterdam.

	
Toelichting: De Vervoerregio is een van de deelnemende partijen aan het project
MRA Elektrisch. De samenwerkingsovereenkomst liep tot en met 2019. Er is een
nieuwe overeenkomst opgesteld die verder gaat met het stimuleren van elektrisch
rijden.
Prioriteitstelling: Tot deelname is reeds besloten. Prioriteit I

Kosten en Urentoerekening: 60 uur per jaar. Kosten vooralsnog p.m.

	
Kosten en Urentoerekening: De reguliere deelnamekosten zijn reeds verwerkt in
de begroting. Nieuwe projecten die een standpunt of bijdrage vragen worden afzonderlijk voorgelegd.

Beleidsinitiatief

Code

Bij vervanging van de gemeentelijke voertuigen overstappen op
milieuvriendelijke alternatieven tenzij er zwaarwegende redenen zijn
om hiervan af te wijken.

	
Toelichting: Op basis van een raamovereenkomst voor de kleine tractie wordt

naar de mogelijkheden van energiezuinige auto’s gekeken. Hoewel de ontwikkelingen snel gaan op dit moment is het niet mogelijk om voor alle categorieën van
voertuigen electrische auto’s te kopen omdat de trekkracht onvoldoende is. Er is
ruimte in de overeenkomst om in de toekomst meer duurzame voertuigen aan het
wagenpark toe te voegen.
Prioriteitstelling: Het gaat alleen om een aanscherping van bestaand beleid. Prioriteit I

Kosten en Urentoerekening: Geen extra uren. Hogere uitgaven p.m.

03.05

Beleidsinitiatief
Stimuleren en faciliteren elektrisch rijden door voldoende beschikbaarheid van laadpunten.

	
Toelichting: Voor 2020 e.v. zullen grotere aantallen laadpalen moeten worden
geplaatst als de landelijke ambities moeten worden ingevuld waarop de komende
jaren wordt ingezet. Binnen de MRA is een Plan van aanpak 2020-2025 opgesteld met een werkprogramma voor 2020 dat zich richt op versterking van de
laadinfrastructuur en stimulering van aanschaf van elektrische voertuigen. Om
de omslag naar elektrisch rijden te stimuleren is een meer gerichte aanpak nood
zakelijk. In 2020 dient een plaatsingsplan voor laadinstallaties te worden opgesteld waarmee de behoefte en de verdeling van laadpalen over de stad worden
geïnventariseerd en toekomstige locaties voor het laden in beeld worden gebracht.
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Prioriteitstelling: Zowel voor het opstellen van het plaatsingsplan als voor
de uitvoering hiervan zullen aanvullende middelen noodzakelijk zijn. Vooralsnog gaat het voor 2020 alleen om extra ambtelijke kosten. Na 2020 zal ook
rekening gehouden moeten worden met uitvoeringskosten die op basis van het
plaatsingsplan zullen worden geïnventariseerd. Prioriteit I.
	
Kosten en urentoekenning: Rekening moet worden gehouden met € 40.000
euro per jaar vanaf 2021.

Code
04.02

Beleidsinitiatief
In overleg treden met provincie over realisering windenergie.

	

	
Toelichting: In het kader van de RES is windenergie een belangrijk onderwerp. De
provincie is terughoudend in het plaatsen van windmolens. De opgave die er ligt
voor Nederland maakt dat alle mogelijkheden serieus moeten worden onderzocht.
Prioriteitstelling: Prioriteit I
Kosten en Urentoerekening: 50 uur per jaar.

04. Duurzame Energie
Purmerend stimuleert en faciliteert initiatieven voor de
opwekking van duurzame energie.
1. Aanjagen initiatieven voor duurzame energieproductie.

Code
04.03

Beleidsinitiatief
Uitbreiding capaciteit niet-fossiele warmte Stadsverwarming.

	
Toelichting: De vergunningaanvragen voor de bouw van een 2e Biomassacentrale loopt. Op 28 januari jl. diende het beroep tegen de verleende vergunning
bij de rechtbank Haarlem. Half maart wordt de uitspraak verwacht. Of hiermee de
weg vrijkomt voor realisering moet worden afgewacht.
Prioriteitstelling: Prioriteit I
	
Kosten en Urentoerekening: Het behoort tot de reguliere taak van de gemeente.
Kosten worden gemaakt door SVP.

Code
04.01

Beleidsinitiatief
Zonne-energie: Ondersteunen van initiatieven van bewoners (coöperaties)
tot het plaatsen van zonnepanelen. O.a. op gebouwen en gronden die bij
de gemeente of overige organisaties (sportclub, scholen, bedrijven) in
eigendom en onderhoud zijn.
Toelichting: Het is bestaand beleid waaruit periodiek werkzaamheden voortvloeien.
Prioriteitstelling: Hierbij gaat het om activiteiten die al periodiek plaatsvinden maar
waar nog geen structurele ruimte voor is gecreëerd. Prioriteit I

	
Kosten en Urentoerekening: 200 uur per jaar.
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komt hier een vervolg op, dat nog meer de focus heeft op het scheiden van afval.
Daarnaast is er een proef gestart die zich richt op GFT-hoogbouw. De pilot voor
het gescheiden inzamelen van gft en etensresten bij hoogbouw is in november
2019 gestart. De pilot loopt tot juli 2020. De eerste resultaten zijn positief, eind
februari wordt een eerste tussenevaluatie uitgevoerd.

05. Duurzame Stad en Regio
Terugdringing CO2 kan Purmerend niet alleen.
Samenwerking is noodzakelijk.
1. D
 e gemeente zoekt samenwerking met mede-overheden,
ondernemers, organisaties en inwoners.
2. Benutting subsidie-mogelijkheden.

	Prioriteitstelling: Hierbij gaat het om activiteiten die al ondergebracht zijn in de
reguliere taakuitvoering maar waarvoor nog de nodige extra inspanningen noodzakelijk zijn. Prioriteit I
	
Kosten en Urentoerekening: Hiervoor behoeft niet opnieuw tijd te worden
vrijgemaakt, wel moeten er gelden worden vrijgemaakt. De kosten worden gedekt
uit de afvalstoffenheffing.

Code
Code
05.01

Beleidsinitiatief
Uitvoering Klimaatagenda.
 oelichting: Ter uitwerking van het klimaatbestendigheidsplan is eind 2019 gestart
T
met het opstellen van een klimaatadaptieplan dat een uitwerking zal bevatten
naar een concrete agenda waaraan investeringen zullen worden gekoppeld om de
gevolgen van de veranderende klimaatomstandigheden op te vangen. Dit plan is
beschikbaar eind 2020. Naar de inhoud wordt kortheidshalve verwezen.

	Prioriteitstelling: Voor het verminderen van de risico’s vanwege klimaatverandering
heeft dit prioriteit I.
	
Kosten en Urentoerekening: De inzet maakt onderdeel uit van de reguliere
taakuitvoering. De kosten zullen ten laste worden gebracht van het GRP.

Code
05.02

05.03

Beleidsinitiatief
Verlaging van de totale restafvalstroom.
 oelichting: In de communicatie voor de komende jaren wordt afvalpreventie en
T
kringloop meegenomen, naast afvalscheiding. Dat is het enige aspect waar de
gemeente invloed op kan hebben: De bewoner bewust maken van de noodzaak
van het scheiden van zijn afval en bewust maken van de hoeveelheid restafval die
er is en op welke manieren deze dus verminderd kan worden. Het is bestaand
beleid voortkomend uit Rijks doelstellingen ten aanzien van afvalinzameling.
Prioriteitstelling: Hierbij gaat het om activiteiten die al ondergebracht zijn in
de reguliere taakuitvoering maar waarvoor nog de nodige extra inspanningen
noodzakelijk zijn. Prioriteit I

	Kosten en Urentoerekening: Hiervoor behoeft niet opnieuw tijd te worden vrijgemaakt. Een belangrijk deel van de afspraken wordt op landelijk niveau gemaakt.
Evt. kosten worden gedekt uit de afvalstoffenheffing.

Beleidsinitiatief
Verbeteren van het afvalscheidingsgedrag in Purmerend naar een
scheidingspercentage van minimaal 75% voor inwoners en bedrijven.
 oelichting: Het is bestaand beleid voortkomend uit Rijks doelstellingen ten
T
aanzien van afvalinzameling. In 2019 hebben enkele communicatietrajecten
plaats
gevonden om bewoners te stimuleren tot betere afvalscheiding. Het
communicatietraject dat in 2018/2019 is doorlopen is goed ontvangen. In 2020
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Code
05.04

Beleidsinitiatief
Regionaal samenwerken voor het ontwikkelen van nieuwe initiatieven,
verkrijgen van subsidies en leren van elkaar.

	
Toelichting: Purmerend participeert in een Duurzaamheidsoverleg met regio
gemeenten. Het is belangrijk om gezamenlijk op te treden omdat tal van subsidies
op regionaal niveau worden aangevraagd en/of ingezet. In 2019 is door de provincie
subsidie verleend voor de uitvoering van het Regionaal Energiebesparings
programma Zaanstreek-Waterland 2019-2021. De gemeente Purmerend is penvoerder van deze subsidieaanvraag. Door het regionaal aanvragen en afstemmen
van deze subsidieaanvraag kunnen de gemeenten in de regio (meer) samenwerken
(zoals bij de duurzaamheidsbeurs) en leren zij van elkaar bij de uitvoering van
activiteiten. Dit wordt naar verwachting afgerond in 2020 - en afhankelijk voor
zover voldaan kan worden aan de eisen – met een doorloop naar 2021. Bij de
totstandkoming van de uiteindelijke bijdrage van Zaanstreek Waterland moet op
zowel ambtelijk, als bestuurlijk niveau samengewerkt worden.
	Binnen de MRA hebben de gemeente Amsterdam en Purmerend een proeftuin
aardgasvrij wijken toegewezen gekregen. Hierdoor is er veel belangstelling voor
het uitwisselen van kennis over het aardgasvrij maken van woningen.
Prioriteitstelling: Prioriteit I.
	Kosten en Urentoerekening: Het gaat om ongeveer 200 uur per jaar. Dit vormt
inmiddels een onderdeel van de reguliere taakuitoefening.

Code
05.05

Beleidsinitiatief
Transitievisie Warmte
 oelichting: In 2020 dient een Transitievisie Warmte te worden opgesteld. Hierin
T
wordt per wijk beschreven welke warmtebron(nen) benut kunnen worden voor het
vervangen of uitfaseren van aardgas. Ook worden wijken aangewezen die voor
2030 van het aardgas moeten worden gehaald.

Code
05.06

Beleidsinitiatief
Wijkuitvoeringsplannen
 oelichting: Na de vaststelling van de Transitievisie warmte In 2020 dienen
T
wijkuitvoeringsplannen te worden opgesteld. Hierin wordt de aanpak voor die
wijken beschreven met de termijn waarop naar verwachting de gasleverantie wordt
beëindigd en welke warmtebron(nen) benut kunnen worden voor het vervangen of
uitfaseren van aardgas.

	Prioriteitstelling: Prioriteit I (Wettelijke verplichting)
	
Kosten en Urentoerekening: De uitvoeringskosten zijn opgenomen bij 01.07
Energietransitie. Het voorstel wordt naar verwachting vrijwel geheel intern
opgesteld. Dit wordt onderdeel van de reguliere taak.

Code
05.07

Beleidsinitiatief
Regionale Energie Strategie (RES)
 oelichting: In 2019 is de discussie rond de vast te stellen Regionale Energie
T
strategie gestart waarvan de eerste versie naar verwachting in 2020 wordt
afgerond. Hierin wordt beschreven hoe de gemeente in staat is om tenminste voor
50% binnen Purmerend aan eigen energie-opwek weet te bereiken. Purmerend
lijkt, dankzij o.a. de biomassacentrale, in staat om hierin te voorzien. Omdat de
RES gaat over heel Noord-Holland-zuid is de verwachting dat de uiteindelijke RES
ook in de komende jaren aandacht zal vragen.

	Prioriteitstelling: Het is een verplichting die vanuit het Rijk wordt opgelegd.
Prioriteit I.
	Kosten en Urentoerekening: De uitvoering dient in het reguliere ambtelijke takenpakket te worden opgenomen. Voor zover hiervoor investeringen moeten worden
gedaan worden deze separaat aan de gemeenteraad voorgelegd.

	Prioriteitstelling: Prioriteit I (Wettelijke verplichting)
	Kosten en Urentoerekening: Dit proces loopt. De opdracht is reeds verleend in
2019 en er dient alleen rekening te worden gehouden met de ambtelijke inzet voor
de voorbereiding en het besluitvormingsproces. Dit is onderdeel van de reguliere
taak.
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06. Duurzame Gemeente
De gemeente wil een duurzame gemeente zijn en vervult
hiertoe een voorbeeldrol.

Code
06.03

06.01

Beleidsinitiatief
Waar mogelijk koopt Purmerend producten en diensten duurzaam in.
 oelichting: Bij inkoop en aanbesteding van produkten en diensten worden in
T
overleg met de duurzaamheidsadviseur duurzaamheidsvoorwaarden opgesteld
waaraan moet worden voldaan. Dit wordt per situatie bekeken.
Prioriteitstelling: Hierbij gaat het om activiteiten die grotendeels al ondergebracht
zijn in de reguliere taakuitvoering maar incidenteel is extern advies nodig. Prioriteit I

	
Kosten en Urentoerekening: Incidenteel dient hiervoor tijd te worden vrijgemaakt.
80 uur per jaar.

Code
06.02

Beleidsinitiatief
Bij de uitvoering van het actieplan waterrecreatie rekening houden met
duurzame vaarrecreatie.
Toelichting: Het is bestaand beleid dat nog niet is afgerond.

	
Prioriteitstelling: Hiervoor dienen incidentele middelen te worden vrijgemaakt.
Prioriteit I
	
Kosten en Urentoerekening: Hiervoor dient incidenteel tijd te worden vrijgemaakt
en kosten te worden gemaakt. Vooralsnog p.m.

Purmerend stimuleert initiatiefnemers van evenementen tot invoering van
duurzaamheidsaspecten.
 oelichting: Het streven is erop gericht om evenementen duurzaam te laten orT
ganiseren. Dit betekent dat aan organisatoren wordt verzocht: - het afval te beperken en te scheiden; - gebruik te maken van recyclebare materialen; - water en
energie te besparen; - aandacht te hebben voor bereikbaarheid op de fiets of met
openbaarvervoer. Er worden criteria opgesteld, aan de hand waarvan bepaald kan
worden, hoe duurzaam een evenement is. Evenementen van maatschappelijke
organisaties worden mogelijk met hogere kosten geconfronteerd. Op onderdelen
zal dit gevolgen hebben voor het benodigde subsidie of voor de hoogte van de
facilitaire kosten van de gemeente. Nader onderzoek naar mogelijkheden om de
bereidheid tot het verduurzamen van evenementen te vergroten is nodig. Hiervoor
in gesprek gaan met de aanvragers/organisatoren van evenementen.

1. De gemeente koopt producten en diensten zo mogelijk
duurzaam in.
2. Klimaatbestendigheid bebouwde kom Purmerend vergroten.
3. Actieve informatieverstrekking over investeringsmogelijkheid en in energieopwekking en besparing.

Code

Beleidsinitiatief

Prioriteitstelling: Het is al ondergebracht in de reguliere taakuitvoering. Prioriteit II
	
Kosten en Urentoerekening: De benodigde tijd vormt onderdeel van de reguliere
taakuitvoering.

Code
06.04

Beleidsinitiatief
Verduurzamen maatschappelijk vastgoed. Het toepassen van energie
besparende maatregelen en duurzame energie bij gebouwen die in
eigendom/beheer zijn of komen van Purmerend.

	
Toelichting: Het is de bedoeling om vooral op de natuurlijke momenten (bij vervanging en groot onderhoud) tot verduurzaming over te gaan. De verwachting is
dat hierdoor niet altijd het jaarlijks onderhoudsbudget toereikend zal zijn. Dit speelt
met name als het gaat om oudere beeldbepalende panden. Grotere investeringen
worden afzonderlijk in beeld gebracht en zo nodig dient extra onderhoudsbudget
te worden vrijgemaakt.
	
Prioriteitstelling: Prioriteit I
	
Kosten en Urentoerekening: De ambtelijke inzet is onderdeel van de reguliere
taak. De kosten worden primair gedekt binnen de reguliere begroting.
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Code
06.05

Beleidsinitiatief
Organiseren Duurzaamheidsevenementen zoals Dag van de
Duurzaamheid, Warme truiendag, Duurzaamheidsbeurs. Etc
 oelichting: Het is belangrijk om het thema Duurzaamheid onder de aandacht te
T
brengen/houden. De duurzaamheidsevenementen dragen bij aan kennis en
draagvlak voor verduurzaming bij onze inwoners. Ten aanzien van de deelname
aan de Solarrace was afgesproken dat dit voor een periode van drie jaar in Purmerend
zou worden georganiseerd. Direct na de Solarbotenrace 2020 dient een evaluatie
plaats te vinden. In beeld moet worden gebracht of de (maatschappelijke) opbrengsten
voldoende opwegen tegen de kosten. Op basis hiervan bezien of dit evenement in
Purmerend moet worden gecontinueerd. Het zijn incidentele werkzaamheden van
beperkte omvang.

	Prioriteitstelling: Prioriteit I
Kosten en Urentoerekening: € 60.000 per jaar.

Code
06.06

Beleidsinitiatief
Afspraken maken met schoolbesturen om bij groot- of renovatief
onderhoud van de gebouwen te kiezen voor verduurzaming van de
schoolgebouwen.
 oelichting: De panden zijn vrijwel allemaal overgedragen aan de schoolbesturen.
T
Wij willen afspraken maken met de schoolbesturen om bij groot- of renovatief onderhoud van de gebouwen te kiezen voor verduurzaming. Nb. Op dit moment is
nog onvoldoende duidelijk wie de kosten zullen dragen voor eventuele renovatie.
De onderwijsvergoedingen geven weinig ruimte voor verduurzaming. Het verdient
aanbeveling om scholen die in een wijk liggen waar de woningen van het aardgas
worden afgehaald mee te nemen in deze aanpak.
Prioriteitstelling: Prioriteit I

	
Kosten en Urentoerekening: Vooralsnog wordt een eventuele bijdrage p.m.
geraamd afhankelijk van de uitkomsten van de landelijke discussie ten aanzien van
renovatie van onderwijshuisvesting. 100 uur per jaar.
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6.

MEERJARENPLANNING

0.1

Agenda duurzame gebouwde omgeving													
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Code

Prio

Activiteit

Uitvoering

2020

2021

2022

2023

Uren

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
01.01

I

Woningcorporaties en huurdersorganisaties vragen de
gemeente om in haar begroting geld op te nemen voor
energiecoaches.

Gemeente

20 uur per jaar

01.03

I

Gemeente en Woningcorporaties geven individueel in de
jaarschijf aan welke concrete uitwerkingen aan de algemene inzet rond duurzaamheid worden gegeven.

Gemeente/
Corporatie(s)

100 uur per jaar

01.04

I

Duurzaamheidssubsidies

Gemeente

500 uur per jaar

01.05

I

Duurzaamheidsleningen

Gemeente

200 uur per jaar

01.06

I

Duurzaamheidsloket

Gemeente

500 - 1.000 uur

01.07

I

Stimulering Isoleren woningen

Gemeente

01.08

I

Stimulering Duurzaamheidsinitiatieven

Gemeente

0.4
Code

Agenda duurzame bedrijven
Prio

Activiteit

Uitvoering

2020

2021

2022

2023

Uren

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
02.01

II

Onderzoek naar relevante lokale stromen van afval/grondstoffen en reststromen bij bedrijven in Purmerend in het
kader van de mogelijkheden van de circulaire economie.

Gemeente

Momenteel geen
gem. taak.

02.02

I

Continuering van voorscheiding van afval bij laagbouw
totdat 75% afvalscheidings is bereikt.

Gemeente

Valt onder
reguliere taak afd.
Uitvoering
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0.3
Code

Agenda duurzame mobiliteit
Prio

Activiteit

Uitvoering

2020

2021

2022

2023

Uren

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
03.01

I

Waar mogelijk en wenselijk stimuleert de gemeente
initiatieven op het gebied van elektrisch vervoer,
toepassing van alternatieve motorbrandstoffen,
groene grondstoffen en duurzame elektriciteit.

Gemeente

60 uur per jaar

03.02

I

Bij vervanging van de gemeentelijke voertuigen afwegen of
overstappen op milieuvriendelijke alternatieven rendabel
en wenselijk is.

Gemeente

20 uur per jaar

03.05

I

Stimuleren elektrisch rijden door plaatsen van laadpalen

Gemeente

100 uur per jaar

0.4
Code

Agenda duurzame energie
Prio

Activiteit

Uitvoering

2020

2021

2022

2023

Uren

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
04.01

I

Zonne-energie: Ondersteunen van initiatieven van
bewoners (coöperaties) tot het plaatsen van zonnepanelen
op gebouwen die bij de gemeente of overige organisaties
(sportclub, scholen, bedrijven) in eigendom en onderhoud zijn

Gemeente

100 uur per jaar

04.02

I

In overleg treden met provincie over windenergie. N.B. dit
loopt via de RES

Gemeente/
Regio

50 uur per jaar
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0.5
Code

Agenda duurzame stad/regio
Prio

Activiteit

Uitvoering

2020

2021

2022

2023

Uren

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
05.01

I

Voorbereiding en Uitvoering Klimaatagenda/Adaptatieplan

200 uur per jaar

05.02

I

Verbeteren van het afvalscheidingsgedrag in Purmerend
naar een scheidingspercentage van minimaal 60% (2018)
naar 75% (2020) voor inwoners en bedrijven.

Gemeente

200 uur per jaar

05.03

I

Verlaging van de totale restafvalstroom

Gemeente

200 uur per jaar

05.04

II

Regionaal samenwerken voor het ontwikkelen van nieuwe
initiatieven, verkrijgen van subsidies en leren van elkaar.

Gemeente

200 uur per jaar

05.05

I

Transitievisie Warmte

Gemeente

200 uur per jaar

05.06

I

Wijkuitvoeringsplannen

Gemeente

200 uur per jaar

05.07

I

Regionale Energie Strategie

Gemeente

400 en 3 x 100 p.j.
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0.6
Code

Agenda duurzame gemeente
Prio

Activiteit

Uitvoering

2020

2021

2022

2023

Uren

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
06.01

I

Waar mogelijk en wenselijk koopt Purmerend producten en
diensten duurzaam in.

Gemeente

50 uur per jaar

06.02

II

Bij de uitvoering van het actieplan waterrecreatie rekening
houden met duurzame vaarrecreatie.

Gemeente

50 uur per jaar

06.03

I

Purmerend stimuleert initiatiefnemers evenementen tot
invoering van duurzaamheids-aspecten.

Gemeente

50 uur per jaar

06.04

I

Verduurzamen maatschappelijk vastgoed. Het toepassen
van energiebesparende maatregelen en duurzame energie
bij gebouwen die in eigendom/beheer zijn of komen van
Purmerend.

Gemeente

100 uur per jaar

06.05

I

Organiseren Duurzaamheidsevenementen zoals Dag van
de Duurzaamheid, Warme truiendag. Etc

Gemeente

200 uur per jaar

06.06

I

Afspraken maken met Schoolbesturen om bij renovatief
onderhoud van de gebouwen te kiezen voor verduurzaming
van de schoolgebouwen.

Gemeente/
School
besturen

30 uur per jaar
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Code

Prio

Activiteit

2020
Bedrag

Uren

I

Gemeente en woningcorporaties geven in de jaarschijf
aan hoe de duurzaamheidsambities binnen nieuwbouwprojecten worden gerealiseerd.

01.04

I

Duurzaamheidssubsidies

230.000

700

230.000

700

Duurzaamheidsleningen*

3.450

200

6.900

200

50.000

500

50.000

1.000

50.000

1.000

200.000

800

200.000

800

200.000

800

50.000

100

50.000

100

50.000

100

Duurzaamheidsloket i.s.m. Duurzaam bouwloket

01.07

I

Isoleren bestaande woningen

01.08

ll

Stimuleren Duurzaamheidsinitiatieven

01.09

I

Energietransitie

03.01

I

Stimulering initiatieven op het gebied van elektrisch
vervoer, of op andere duurzame energiebronnen.

03.03

III

Faciliteren van alternatieve duurzame brandstofverkooppunten.

03.05

I

Stimuleren en faciliteren elektrisch rijden door voldoende
beschikbaarheid van laadpunten.

04.01

I

Zonne-energie: Ondersteunen van initiatieven van
bewoners (coöperaties) tot het plaatsen van zonnepanelen.

Proeftuin

100

Proeftuin
300

300

200

230.000

700

200

20.000

20

p.m.
200
50.000

1.000

600.000
300

40.000

Uren

100

200

p.m.
300

Bedrag

100

300

40.000

20

Proeftuin

p.m.
40.000

20.000

Uren

01.03

100

20

Bedrag

Bijdrage gemeente in voor energiecoaches.

I

20.000

Uren

2023

II

01.06

20

Bedrag

2022

01.01

01.05

20.000

2021

300
p.m.

300

200

40.000

300

200
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Code

Prio

Activiteit

2020
Bedrag

04.02

II

In overleg treden met Provincie over windenergie

05.07

I

Regionale Energiestrategie.

06.01

I

Waar mogelijk en wenselijk koopt Purmerend producten
en diensten duurzaam in.

06.02

I

Bij de uitvoering van het actieplan waterrecreatie
rekening houden met duurzame vaarrecreatie.

06.05

I

Organiseren Duurzaamheidsevenementen zoals Dag van
de Duurzaamheid, Warme truiendag, Uitreiking Duurzaamheidsprijs. Etc.

2021
Uren

Bedrag

50
200

p.m.

80

2022
Uren

Bedrag

2023
Uren

50

p.m.

50

200

p.m.

200

80

Bedrag

Uren
50

p.m.

80

200
80

p.m.

50

p.m.

50

p.m.

50

p.m.

50

30.000

100

60.000

100

30.000

100

30.000

50

€ 623.450

3700

€ 656.900

4200

€ 620.000

4200

€ 740.000

2550

* Budget voor duurzaamheidsleningen. De gemeente krijgt niet alle rentelasten vergoed. Rekening wordt gehouden met €1.725,- per jaar welke kosten gedekt worden uit het subsidiebudget verduurzaming particuliere woningen. In principe zijn er verder geen kosten mee gemoeid, behalve inzet van ambtelijke uren en het risico van wanbetaling. Tot nu toe zijn alle
aangegane verplichtingen nagekomen.
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8. OPGAVE ORGANISATIE, OVERLEGSTRUCTUUR
EN RAPPORTAGE / VERANTWOORDING
Het accent van de Duurzaamheidsambities ligt op de energietransities. Gelet op de effecten op de woonlasten van eigenaren vindt op dit
punt ook de grootste financiële inzet plaats. De Agenda gaat uit van
een groeiende inzet op het terrein van de laadinfrastructuur, Klimaat
adaptatie en vanaf 2023 versterking van de circulaire mogelijkheden.
Het is wenselijk om de concept-jaarschijven jaarlijks mee te nemen in de
Kadernota en de Gemeentebegroting zodat bijsturing kan plaatsvinden.
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gelijk is en er kan worden ingespeeld op veranderende omstandig
heden of gewijzigd beleid van medeoverheden (EU, Rijk en provincie).

Communicatie
De informatie over Duurzaamheid is op dit moment te vinden op een
drietal websites. Het is de bedoeling om deze samen te voegen tot één
website waar informatie te vinden is van lopende acties en projecten op
het terrein van Duurzaamheid. Dit kunnen zowel acties en projecten van
de gemeente zijn als van bewoners, ondernemers en maatschappelijke
instellingen. Ook worden de mogelijkheden voor subsidieverlening
opgenomen en de beleidsdocumenten die zijn vastgesteld. Ook de verslagen van de vergaderingen van de Denktank zullen hierop terug te
vinden zijn. De website wordt actueel gehouden. Naast de website
wordt periodiek informatie gegeven via nieuwsberichten en
publicaties in de media.
Monitoring
Om inzichtelijk te maken hoe Purmerend zich duurzaam
ontwikkelt als gemeente is het belangrijk om te monitoren
wat we doen en of dit het gewenste effect heeft. Evaluatiemomenten en voortgangsrapportages worden opgenomen in
de reguliere P&C cyclus.
Flexibiliteit/voortschrijdend inzicht
De agenda is zodanig opgesteld dat aanpassing van actiepunten mo-
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BIJLAGE 1 : MAATSCHAPPELIJK COMMITMENT KLIMAATAKKOORD:
DUURZAAMHEIDSAGENDA 2020-2023
OVERZICHT VAN ORGANISATIES
Overzicht van organisaties die zich committeren aan de doelen van het Klimaatakkoord. Het overzicht bevat naast (coalities van) instellingen, ngo’s
en bedrijven ook koepelorganisaties die zich committeren namens een brede achterban (zoals VNO-NCW).
ORGANISATIE

SECTOR OF THEMA

ORGANISATIE

SECTOR OF THEMA

Achmea

Financiering

Gasunie Transport Services

Elektriciteit Gebouwde Omgeving

Aedes

Gebouwde Omgeving

(Hoevers)

ANWB

Mobiliteit

GeoBusiness

Klimaatakkoord

Bouwend Nederland

Gebouwde omgeving, Mobiliteit

Holland Solar

Elektriciteit

Bovag

Mobiliteit

Institutionele Beleggers in

Gebouwde omgeving

CNV

Klimaatakkoord

Vastgoed, Nederland (IVBN)

Coalitie Vitale Varkenshouderij

Landbouw en Landgebruik

Inter Provinciaal Overleg

Klimaatakkoord

Coteq

Elektriciteit, Gebouwde Omgeving

Invest-NL

Financiering

Enduris Netbeheer

Elektriciteit, Gebouwde Omgeving

Juva Energy Support

Elektriciteit, Gebouwde Omgeving

Eneco

Elektriciteit, Gebouwde Omgeving

Klimaatenergiekoepel (KEK)

Klimaatakkoord

Energie Nederland

Elektriciteit

Koninklijke NL ingenieurs

Gebouwde omgeving

Energie Samen

Elektriciteit

Liander

Elektriciteit, Gebouwde Omgeving

Enexis Netbeheer

Elektriciteit, Gebouwde Omgeving

LTO Nederland

Landbouw en Landgebruik

Evofenedex

Mobiliteit

MBO raad

Arbeidsmarkt & Scholing

Fietsersbond

Mobiliteit

MVO Nederland

Klimaatakkoord

Financiële sector: vijftig banken,

Financiering

Natuur en Milieu

Klimaatakkoord

Natuur en Milieufederaties

Klimaatakkoord

Nederlandse Spoorwegen (NS)

Mobiliteit
Klimaatakkoord

pensioenfondsen, verzekeraars en
vermogensbeheerders
FME

Elektriciteit, Industrie

Nederlandse Vereniging

FNV

Klimaatakkoord

Duurzame Energie (NVDE)

Organisatie

Sector of thema

Nederlandse WindEnergie

Formule E-team

Mobiliteit

Associatie (NWEA)

Gasunie

Elektriciteit

Netbeheer Nederland

Elektriciteit
Elektriciteit, Gebouwde Omgeving
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BIJLAGE 1 : VERVOLG
DUURZAAMHEIDSAGENDA 2020-2023

ORGANISATIE

SECTOR OF THEMA

ORGANISATIE

SECTOR OF THEMA

NL Digital

Klimaatakkoord

Vereniging Nederlandse

Mobiliteit

OV-NL

Mobiliteit

Autoleasebedrijven (VNA)

Platform Geothermie

Gebouwde omgeving

Vereniging Nederlandse Gemeenten Klimaatakkoord

PO Raad

Gebouwde omgeving

Vereniging Samenwerkende

RAI Vereniging

Mobiliteit

Nederlandse Universiteiten (VSNU)

Rendo Netwerken

Elektriciteit, Gebouwde Omgeving

VNO-NCW

Klimaatakkoord

RWE

Elektriciteit

VO-raad

Gebouwde omgeving

Samenwerking Beroepsonderwijs

Arbeidsmarkt & Scholing

Woonbond

Klimaatakkoord

Gebouwde omgeving

Bedrijfsleven (SBB)
Shell Nederland

Klimaatakkoord

Stedin Netbeheer

Elektriciteit, Gebouwde Omgeving

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Gebouwde omgeving
Stroomversnelling

Klimaatakkoord

Techniek Nederland

Klimaatakkoord

Tennet

Klimaatakkoord

TKI Urban Energy

Gebouwde omgeving

TKI Wind op Zee

Innovatie

Transport Logistiek Nederland

Mobiliteit

Unie van Waterschappen

Klimaatakkoord

Vattenfall

Elektriciteit, Gebouwde Omgeving

Vereniging Elektrische Rijders

Mobiliteit

Vereniging Hogescholen

Klimaatakkoord
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COLOFON
Dit is een uitgave van de gemeente
Purmerend
Aan de inhoud kunt u geen rechten
ontlenen.
Vormgeving:
Vink Grafische Vormgeving

