Denktank Duurzaamheid
Datum
Aanwezig

:
:

Afwezig m.k.

:

17 oktober 2018
P. van Meekeren, wethouder duurzaamheid c.a. (voorzitter);
J. Dings, wethouder duurzaamheid c.a. van de gemeente
Beemster;
G. de Man, Stadsverwarming Purmerend;
W. Wilschut, voorzitter Opgewekt in Purmerend;
E. Treffers, Opgewekt in Purmerend;
Mw. I. Verwer, SPURD;
E. Mantje, SPURD;
R. de Neeve, Rabobank Waterland;
J. Buurkers, Purmerendse Scholengroep (PSG);
R. Hogestein, Stadsverwarming Purmerend;
A. Konijn, Beemster Ondernemer;
K. Mens, gemeente Purmerend (beleidsmedewerker duurzaamheid);
J. Verplanke, gemeente Purmerend (projectmanager ‘Aardgasvrij
Purmerend’);
H.E. Buseman, beleidsmedewerker economische zaken en
duurzaamheid (tevens verslag);
M. Dekker, PRO;
P. Stegers Wentink, Wooncompagnie;
C. Tip, Intermaris;
G. Dorigo, Rabobank Waterland;

01.

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

02.

Kennismakingsronde

03.

Verslag van de vorige vergadering d.d. 16 mei 2018
Het verslag van de vorige vergadering d.d. 14 februari 2018 wordt ongewijzigd
vastgesteld.

04.

Toelichting op de coalitieakkoorden Beemster en Purmerend (mondeling)
De heer Dings geeft een mondelinge toelichting op het coalitieakkoord voor Beemster en
besteedt daarin aandacht aan:
- de verduurzaming van de agrarische bedrijfsbebouwing en het circulair maken van
het productiegebied;
- de samenwerking met Purmerend en regio met betrekking tot het opstellen van
zogenaamde ‘warmte-transitieplannen’;
- de aansluiting van de nieuwe woonwijk in Zuidoostbeemster op de stadsverwarming;
- het verduurzaming van de bestaande woningbouwvoorraad in Beemster.
Voor de periode 2019-2022 zal Beemster in samenwerking met Purmerend een duurzaamheidsplan opstellen. In de regio Zaanstreek-Waterland wordt momenteel gewerkt
aan het opstellen van een Regionale Energiestrategie (RES).
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De heer Van Meekeren gaat in zijn toelichting op de toekomstplannen in op:
- het project ‘Purmerend Aardgasvrij’ en de uitdagingen van dit project;
- het natuurinclusief bouwen;
- het verduurzamen van onderwijsgebouwen en het overige maatschappelijke
vastgoed;
- het stimuleren van duurzame mobiliteit (inclusief het plaatsen van voldoende
laadpalen);
- het onderzoeken van de mogelijkheden voor een stadsdistributie waarbij duurzame
vervoermiddelen worden ingezet.
In de plannen van het nieuwe college van B&W van Purmerend staat duurzaamheid
voorop. Dat betekent dat zo veel mogelijk (nieuwe) plannen op duurzaamheid zullen
worden getoetst.
De heer Wilschut is zeer benieuwd naar de uitwerking van de plannen met betrekking tot
de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed. In dat kader kan OiP nog een
belangrijke rol spelen door zogenaamde ‘postcoderoos-projecten’ (mede) mogelijk te
maken. Het is dan echter wel van belang dat de gemeente aangeeft welke locaties
hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen.
05.

Toelichting op project ‘Purmerend Aardgasvrij’
De heer Verplanke geeft een mondelinge toelichting op de laatste stand van zaken met
betrekking tot het project ‘Aardgasvrij Purmerend’. In zijn toelichting komen de volgende
aspecten aan de orde:
- Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft recent aan de
gemeente een bedrag van 6,9 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het gasvrij
maken van een woonwijk met 1.300 woningen.
- In de pilotwijk van 77 woningen wordt momenteel met iedere bewoner gesproken
over de aanpassingen aan de woningen die noodzakelijk zijn voor de aansluiting op
de stadsverwarming. Dit ‘voor-oefenen’ maakt inzichtelijk wat de knelpunten zijn en
hoe deze knelpunten kunnen worden opgelost.
- Het is van belang dat er drie stromen op elkaar worden afgestemd: het aardgasvrij
maken, de herinrichting van de woningen en de aanpak van de riolering;
- In beginsel zijn er drie belangrijke partners: Stadsverwarming, Intermaris en de
gemeente.
- De UIA-aanvraag is door de Europese Unie afgewezen. Wel wordt nagegaan of en
hoe het onderwijs in Purmerend bij het project ‘Aardgasvrij’ kan worden aangehaakt.
- Het betrekken van het lokale en regionale bedrijfsleven is nog een forse uitdaging.
Tot dusverre is de belangstelling van lokale en regionale ondernemers zeer gering.
De vraag is dan ook hoe deze belangstelling in de komende tijd kan worden
verhoogd.

06.

Stand van zaken: overige projecten
a. Softs
Het contract met Softs is getekend. De organisatie heeft met diverse ondernemers
contacten over het realiseren van een aantal Softs-points. Ook wordt onderzocht of
gemeentelijke projecten zoals de toeristische bewegwijzering of het parkeerverwijssysteem met Softs kunnen worden gecombineerd.
b. Zonnepanelenprojecten
Op het stadhuis en op Antoni Gaudi zijn reeds zogenaamde ‘postcoderoos-projecten’
gerealiseerd. Binnenkort gaat het project ‘De Kraal’ van start. Dit project dient nog
formeel door de gemeente te worden goedgekeurd.
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c. Energieparty’s
Gemiddeld wordt er 1 cursus per maand gegeven. Het is de bedoeling deze cursus te
combineren met het Repair Café omdat dit café door veel bewoners wordt bezocht.
d. Solarbotenrace
De solarbotenrace zal op 21 en 22 juni 2019 plaatsvinden. Het programma is nog niet
helemaal rond. Ideeën en suggesties voor koppeling met andere duurzaamheidsactiviteiten zijn welkom.
e. Verduurzaming monumenten
In Beemster en Purmerend is bij 2 monumenten een energiescan uitgevoerd. De
eigenaren van deze monumenten zullen in de komende tijd nagaan welke energiebesparingsmaatregelen haalbaar en uitvoerbaar zijn. Vanuit het Rijk is extra geld
beschikbaar gekomen voor de uitvoering van energiescans bij monumenten. Dit geld
kan ook worden besteed aan monumenten in Beemster en Purmerend.
f. Regionale duurzaamheidsbeurs
De Regionale Duurzaamheidsbeurs zal plaatsvinden op 6 april 2019 in sporthal ‘De
Kloek’ te Middenbeemster.
07.

Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

08.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en dankt een ieder voor zijn/haar komst en inbreng.
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

Actiepunt
01.
Denktank duurzaamheid op hoogte houden
van project ‘aardgasloos’
02.
Afspraken over gebruik daken
maatschappelijke instellingen voor
zonnepanelenprojecten (via gemeente).
03.
Resultaten van onderzoeken naar toepassing
van groen in relatie tot klimaatstress delen
met denktank duurzaamheid

Actienemer
Wethouder Van
Meekeren
Gemeente, OiP

Termijn
continu

Intermaris

t.z.t.

z.s.m.
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