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Denktank duurzaamheid Purmerend-Beemster 

verslag vergadering 

 

Datum : maandag 28 september 2020, van 15.30 tot 17.00 uur 

Locatie : Microsoft teams (link via Outlook vergaderverzoek) 

 

Aanwezig : Paul van Meekeren, wethouder gemeente Purmerend 

  Jan van Baar, LTO 

  Erika Hes, Rabobank Waterland e.o. 

  Gijs de Man, Stadsverwarming Purmerend 

  Netty Salentijn, Dijklander Ziekenhuis 

  Wim Wilschut, Opgewekt in Purmerend 

  Karel Mens, gemeente Purmerend 

   Gertjan van Keulen, Opgewekt in Purmerend 

  Jaspert Verplanke, gemeente Purmerend (deels aanwezig) 

   

Afwezig:  Jos Dings, wethouder gemeente Purmerend  

  Harry Buseman, gemeente Purmerend 

  Jan Buurkes, PSG 

  Marco Dekker, PRO 

  Rob Hoogestijn, Stadsverwarming Purmerend 

  André Konijn, Voetprints 

  Hans Loogman Opgewekt in Purmerend 

  Eric Mantje, Spurd (verhinderd) 

  Rob de Neve, Rabobank Waterland e.o. 

Willem Smorenburg, Wooncompagnie 

Cees Tip, Intermaris 

Ineke Verwer, Spurd (verhinderd) 

Sjaak Vaes, gemeente Purmerend 

  Maaike Wever, gemeente Purmerend 

 

 

 

 

01. Opening 

Paul van Meekeren opent deze digitale vergadering.  

 

02. Vaststellen agenda 

Er zijn geen andere agendapunten. De agenda wordt vastgesteld. 

Jaspert Verplanke geeft aan slechts een deel van de vergadering te kunnen 

bijwonen in verband met een crisisoverleg over de te verwachten aankondiging 

van maatregelen wat het coronavirus betreft. Om die reden wordt agendapunt 4C 

eerst behandeld. 

 

03. Verslag en acties van de vergadering van 10 februari 2020 

Opgemerkt wordt dat Hans Loogman niet bij deze vergadering was; het verzoek is 

het verslag hierop aan te passen. Verzocht wordt Hans Loogman en Gertjan van 

Keulen in de verzendlijst van agenda, stukken etc. voor deze denktank op te 

nemen.  

Ad 4: RES  

Pagina 3: “KOMO” moet “CONO” zijn, aldus Jan van Baar.  

Ook spreekt hij zijn twijfel uit over de mogelijkheid van plaatsing op het talud. 

Naar zijn mening zijn er voldoende mogelijkheden op de agrarische daken.  

Vervolgens wordt het verslag vastgesteld.  
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Naar aanleiding van het verslag: 

4. RES 

Inmiddels heeft de eerste participatiebijeenkomst over de RES plaatsgevonden, 

waarvoor bewoners uit de hele regio waren uitgenodigd in Burggolf.   

Paul van Meekeren doet verslag van hoe deze avond is verlopen. Na de eerste 

uitleg zijn de aanwezigen gesplitst en in belangengroepen aan tafels gezet.  

Van de tafel van Purmerenders vielen de vragen relatief mee.  

Anders was dit bij vertegenwoordiging van de gemeenten of regio’s om 

Purmerend heen; daar was meer reuring met actiepunten als Werelderfgoed en 

grenzen. De boodschap is de verhouding zonnepanelen en windmolens goed in de 

gaten te houden en te kijken naar de biodiversiteit. Tevens was er een motie van 

Groen Links, medeondertekend door D66 te zoeken naar meer innovatieve 

oplossingen zoals meerdere kleine windmolens.  

Opgemerkt is dat een aantal plekken benoemd als panelen boven parkeren niet 

klopt; hierin is bijvoorbeeld de Koemarkt opgenomen en dat plein is zeker niet 

geschikt. Afgewacht zal worden wat samengevoegd landelijk opgeleverd gaat 

worden. Zonne-energie is zwaar oververtegenwoordigd, windenergie is 

ondervertegenwoordigd en er gaan steeds meer stemmen op voor kernenergie. 

 

De aandachtspuntenlijst van 10 februari 2020 wordt bijgewerkt.  

 

04. Mededelingen 

A. In Beemster is de uitvoeringsagenda Beemster vastgesteld na eerder de 

Duurzaamheidsagenda Purmerend. 

Sluit in grote lijnen aan op de Duurzaamheidsagenda Purmerend. Bewoners van 

de Beemster kunnen nu ook aansluiten op de subsidie woningverbetering. 

Biodiversiteit wordt specifiek benoemd. De uitvoeringsagenda loopt tot en met 

2022 waarna Beemster is samengevoegd met Purmerend. De uitvoeringsagenda 

zal aan de Denktankleden worden gestuurd. 

 

B. Ter uitvoering van de Duurzaamheidsagenda Purmerend wordt collectief isoleren 

voorbereid. 

  De Duurzaamheidsagenda van Purmerend zal worden meegestuurd aan Netty 

Salentijn. Actie 7 Karel Mens.  

Het collectief isoleren heeft een looptijd van 2 jaar. Er is een behoorlijk budget 

beschikbaar gesteld. Daarnaast bestaat er nog een kleine financiële 

tegemoetkoming. Ambitie is een paar honderd woningen per jaar. Karel Mens en 

Gijs de Man hebben binnenkort nog overleg over de details van dit onderwerp. 

Daarnaast gaat in Purmerend en in Beemster de RRE-subsidieregeling van start 

met een zo breed mogelijk palet (spaarlampen, isolatie, HR++ glas etc.) In 

oktober 2020 wordt gestart in Purmerend. Beemster volgt in november 2020. 

Looptijd vooralsnog tot maart 2021.  

 

C. Nu de Pilot Aardgasvrij nagenoeg is afgerond wordt gewerkt aan een evaluatie en 

een doorkijk naar de komende jaren waarin de Proeftuin verder wordt ingevuld. 

Jaspert Verplanke meldt dat op 30 september 2020 (15.30 – 17.00 uur) een 

bestuurlijk overleg plaatsvindt waarin een presentatie van de stand van zaken 

wordt gegeven en een aantal bestuurlijke dilemma’s zal worden besproken. Ook 

zal een palet van maatregelen worden gepresenteerd waarin een aantal vragen is 

opgenomen met betrekking tot het aanwijzen van kansrijke wijken, hoe de 

bewoners kunnen worden meegenomen, de betaalbaarheid etc.  

 Karel Mens meldt dat Pilot Aardgasvrij uit 95 woningen bestaat.  De laatste 

gasafsluitingen worden gerealiseerd, een paar hebben aangegeven all-electric te 

willen en 3 huishoudens hebben hun keuze nog niet doorgegeven en daar zal de 

overgang waarschijnlijk gefaseerd plaatsvinden. De overgang is lastiger dan 
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gedacht. Gesteld wordt dat de kosten van het behoud van de gasaansluiting voor 

deze kleine groep wellicht beter aan all-electric had kunnen worden besteed.  

  

05. Transitie Visie Warmte 

Toelichting stand van zaken en organiseren stadsgesprek. 

 

06. RRE-subsidie 

Uitvoering in oktober in gemeente Purmerend en in december gemeente 

Beemster. Het gaat om kleine bedragen. 

 

07. Duurzaamheidsbeurs: Voetprints 

Deze beurs stond gepland voor zaterdag 3 oktober, maar gaat in verband met 

Corona helaas niet door. Intentie is om volgend jaar 2 beurzen te houden (10 april 

2021 in Volendam en 10 oktober 2021 in Purmerend). Het budget zal worden 

meegenomen naar 2021.  

Voorbereidingen tot het omvormen naar Stichting Voetprints (= een beweging) en 

de zoektocht naar sponsoring zullen, weliswaar digitaal, doorgang vinden. 

 

08. Projecten 

08.1 Zon op De Beuk 

De praktijk is weerbarstig aldus Gertjan van Keulen. Er zijn behoorlijk veel 

voorinschrijvingen. Bedoeling is voor 31 december te kunnen starten. De 

postcoderegeling vervalt per 31 december. Daarvoor in de plaats komt een 

subsidieregeling die lijkt op de huidige SDE-regeling. Grootste verandering is een 

andere manier van de geldstroom.  

 

08.2 Energiecursussen 

De cursus werd aangeboden aan particulieren maar is inmiddels gestopt, aldus 

Wim Wilschut. Als een groep nog informatie wil hebben kan dit alsnog. 

Voorgesteld wordt om eens te overleggen met de bestaande energie coaches om 

te zien waar de overlap kan plaatsvinden.  

 

08.3 Green Deal ZES 

Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de eerstvolgende vergadering. 

 

08.4 Voedsel Verbindt 

      Geen inbreng. 

 

09. Rondvraag 

Karel Mens  

Hij kondigt aan dat binnenkort zal worden gestart met de voorbereiding van de 

laadpalen infrastructuur Purmerend en Beemster. 

NRA heeft (tot 2025) 20.000 laadpalen besteld (1 per 160 inwoners), daarna weer 

20.000. De aanvraag is nu nog niet zo groot, maar capaciteit creëert de vraag.  

Discussie over het ‘verdwijnen’ van reguliere parkeerplaatsen, wat de mensen 

irriteert. Aan het College worden beleidsregels voorgelegd. Het is de bedoeling om 

de laadplaatsen per wijk vast te stellen en inwoners de gelegenheid te geven om 

een zienswijze in te dienen. Daarna kan de verdere uitvoering bij de MRA worden 

neergelegd.  

Met de woningcorporaties zal ook worden gekeken naar de mogelijke behoefte 

aan andere laad-mogelijkheden (scootmobiel, elektrische fietsen etc). Indien dit 

uitvoerbaaris zal dit mee worden genomen.  

 

Netty Salentijn 

Het Dijklander Ziekenhuis heeft voor 2020 -2024 Duurzaamheid 4 thema’s 

opgesteld, die nu op de website komen. In Purmerend komen er 6 laadpalen; in  

Hoorn volgend jaar.  
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In 2021 komen er 300 zonnepanelen in Purmerend. Eerst wordt het dak 

vernieuwd (onderhoud) en tevens geschikt gemaakt voor plaatsing van de 

panelen. Vervolgens in 2022 nog 300 en in 2023 nog 300 (totaal 900).  

Zij adviseert hier goed ruchtbaarheid aan te geven.  

Daarnaar gevraagd door Gertjan van Keulen stelt Netty Salentijn dat er nog niet 

gesproken is over overkapping van de parkeerplaatsen. 

Wim Wilschut informeert naar de mogelijkheid van een participatieproject door 

bewoners, maar dat is niet aan de orde aldus Netty Salentijn. De panelen wordt 

door het ziekenhuis zelf betaald en de energieopbrengst is grotendeels voor eigen 

gebruik.  

 

10. Sluiting 

 Paul van Meekeren bedankt de aanwezigen voor hun virtuele aanwezigheid en 

beëindigt de vergadering.  

 

 

Actiepuntenlijst bijgewerkt per 28/09/2020               

nr datum actie actiehouder termijn 

7. 28/09/2020 Duurzaamheidsagenda Purmerend 
en Uitvoeringsagenda Duurzaamheid 
Beemster toezenden aan de leden. 

Karel Mens z.sp.m. 

8. 28/09/2020 Uitnodiging + stukken bestuurlijk 
overleg 30/09/2020 aan Gertjan van 
Keulen en Wim Wildschut 
doorsturen 

Jaspert 
Verplanke 

28/09/2020 

 


