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01.

Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Hij deelt mede dat
de heren Oostenbrink, Maes en Butter verhinderd zijn. De heer Maes wordt vervangen door
mevrouw Hes.

02.

Verslag van de vorige vergadering d.d. 4 februari 2015 (+acties)
De heren Roelofs en Havik vertegenwoordigen de bewonerscoöperatie (in plaats van de
bewonerscorporatie). De secretaris zal een en ander aanpassen. Overigens wordt het verslag
van de vorige vergadering d.d. 4 februari 2015 ongewijzigd vastgesteld. De voorzitter stelt
voor om de acties te bespreken bij de agendapunten. De leden van de denktank stemmen
met dit voorstel in.

03.

Kennismaking met Tessa de Boer, Amsterdam Economic Board
De heer Buseman deelt mee dat mevrouw De Boer vanwege andere verplichtingen niet bij
de vergadering aanwezig kon zijn. Zij heeft alle leden van de denktank een mail gestuurd met
informatie over de AEB en de Europa-strategie. Het Platform Regionale Economische
Structuur (PRES) heeft opdracht gegeven tot een onderzoek naar mogelijke projecten die
voor Europese subsidie in aanmerking zouden kunnen komen. Het gaat daarbij om de
thema’s: duurzame energie, gebouwde omgeving, big data, e-health en smart mobility.
Suggesties of ideeën van de denktank duurzaam-heid zijn zeker welkom. Op 7 mei jl. heeft er
in de biowarmtecentrale van Purmerend een workshop over duurzame energie
plaatsgevonden. Deze door AEB georganiseerde workshop pas in een reeks van 5. In de
komende weken vinden er nog 2 workshops plaats: 1 over e-health en 1 over big data.

04.

HuurDeZon, presentatie
De heer Van Lierop geeft aan de hand van een powerpoint-presentatie een nadere
toelichting op het project ‘HuurDeZon’. Hij zal de sheets aan de leden van de denktank (via
de secretaris) doen toekomen.
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Mevrouw Van Rooij geeft aan dat Wooncompagnie wel belangstelling heeft in het project
dat al bij een andere woningbouwcorporatie in Amsterdam tot stand gekomen is.
05.

Stand van zaken: wijkbedrijf
De heer Buseman merkt op dat mevrouw Van Rooij, de heren Oostenbrink en Tuin en hij een
vervolggesprek hebben gehad met Mike Verhoeven van Ekwadraat. Afgesproken is dat de
woningbouwcorporaties en de gemeente dit gesprek binnen hun eigen organisaties
terugkoppelen en nagaan of voor de oprichting van een wijkbedrijf voldoende draagvlak
bestaat. Mevrouw Van Rooij laat weten dat Woon-compagnie wel behoefte heeft aan een
nadere bespreking van kansen en eventuele belemmeringen. Van Intermaris is nog geen
reactie ontvangen. In het recente gesprek gaf de heer Oostenbrink wel aan dat er bij
Intermaris weinig capaciteit beschikbaar is voor een nadere inventarisatie en analyse van de
kansen en mogelijk-heden. De heer Buseman heeft inmiddels een 2de gesprek ingepland. Op
basis van de resultaten van dit gesprek kunnen nadere stappen worden gezet, waarbij nog
wel de vraag is of en hoe duurzaamheid bij een op te richten wijkbedrijf een rol zal spelen.

06.

Stand van zaken: zonnepanelen stadhuis/PSG
De heer Havik deelt mede dat er van Purmerenders in de zogenaamde ‘postcode-roos’ al 107
voorinschrijvingen voor zonnepanelen op het stadhuis zijn ontvangen. Op 27 mei a.s. is een
informatieavond voor deze Purmerenders ingepland. Deze informatieavond zal in het
stadhuis (vanaf 20.00 uur) plaatsvinden. Verder is OiP bezig met het nadere onderzoek naar
de technische, financiële en ‘sociale’ haalbaar-heid van het gehele project. Tijdens de
informatieavond zal moeten blijken hoeveel Purmerenders ook daadwerkelijk in
zonnepanelen op het dak van het stadhuis willen investeren. Met de ‘beheerder’ van het
stadhuis heeft al een eerste gesprek plaats-gevonden. In dat gesprek is ook het juridische
aspect aan de orde gekomen. Afge-sproken is dat de gemeente van OiP (via Zon op
Nederland) een concept-overeenkomst ontvangt. Een dergelijke overeenkomst kan alvast
juridisch door de gemeente worden getoetst.
De heer Besseling geeft aan dat er 190 zonnepanelen op een dak van een nieuwe
schoolvoorziening geplaatst kunnen worden. Voor deze plaatsing heeft PSG een
intentieverklaring met OiP afgesloten. Tevens zal er bij wijze van proef een wind-molen op
het dak worden neergezet. Deze windmolen is vooral uit educatief opzicht van belang.

07.

Zonnestroominstallaties maatschappelijk vastgoed/onderwijs
De heer Buseman laat weten dat de provincie een subsidieregeling voor het plaatsen van
zonnestroominstallaties bij maatschappelijk vastgoed (inclusief het onderwijs) heeft
ingesteld. Tot dusverre hebben de schoolbesturen in Purmerend nog nauwelijks enige
interesse voor deze regeling getoond.
Enkele leden van de denktank veronderstellen dat er bij schoolbesturen weinig middelen zijn
om in duurzaamheidsmaatregelen te investeren. Wellicht kan er iets worden gedaan met
(voor)financiering door andere partijen, zoals banken of gemeente.
Ook kan worden onderzocht of het mogelijk is om zonnepanelen op daken van gym-zalen te
plaatsen. Deze gymzalen vallen in het algemeen onder beheer van SPURD. Afgesproken
wordt dat de gemeente met SPURD in gesprek gaat en toetst of er draagvlak en middelen
zijn voor zonnepanelen op een of meer gymzalen in Purmerend.
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08.

Overige punten
a. energiecursussen huurders: Gemeente heeft een nieuwe aanvraag om subsidie
opgesteld. Deze aanvraag is ter goedkeuring aan de Stadsregio Amsterdam voorgelegd,
en zal daarna formeel bij de provincie worden ingediend. Kansen op toekenning van de
subsidie lijken nu hoger te zijn.
b. stand van zaken ondersteuningsstructuur energieakkoord: De heer Tuin geeft aan dat het
duurzaam bouwloket (digitaal) gereed is en voor Purmerend tijdens de
duurzaamheidsmarkt (op 23 mei a.s.) zal worden gelanceerd. Voor Beemster is nog geen
datum bepaald. Verder is de heer Tuin bezig met het organiseren van zogenaamde
allianties met het bedrijfsleven. Een eerste bijeenkomst in Zaanstreek is niet naar
tevredenheid verlopen. Voordat er een tweede bijeenkomst in Waterland wordt
georganiseerd, willen hij en de heer Buseman eerst een gesprek aan met de
vertegenwoordigers van de lokale ondernemers-organisaties PRO en BO. Een dergelijke
gesprek wordt binnenkort ingepland.
c. duurzaamheidsmarkt op 23 mei a.s.: Voor de duurzaamheidsmarkt hebben zich
inmiddels 9 partijen gemeld. De verwachting is dat er nogal wat kramen kunnen worden
neergezet. Het belooft een gezellige interessante markt te worden. De gemeente zal ook
een stand inrichten en bemannen.

09.

Rondvraag
De heer Buseman deelt mee dat de gemeente voornemens is om jaarlijks een zogenaamde
‘duurzaamheidsprijs voor evenementen’ uit te reiken. Het voorstel voor het instellen van een
dergelijke prijs is ter besluitvorming aan het college voorgelegd. Bij de nader uitwerken van
de criteria, de eerste selectie van potentiele kandidaten en het jaarlijks organiseren van
bijeenkomsten voor de evenementenorganisaties wil de gemeente ondersteuning
inschakelen van de stichting UMEF. Deze stichting heeft veel kennis en ervaring opgedaan
met het verduurzamen van evenementen. Naar alle waarschijnlijkheid zal Purmerend de
eerste gemeente kunnen worden die een duurzaamheidsprijs voor evenementen gaat
instellen.
Naar de mening van de heer Havik werkt de denktank duurzaamheid naar tevreden-heid. In
korte tijd is er een netwerk ontstaan en zijn er de nodige duurzaamheids-projecten in
Purmerend opgestart. Wellicht kan hiervoor meer publiciteit worden gegenereerd. Overigens
is het wellicht wenselijk dat meer partijen aan de denktank zullen deelnemen.
De voorzitter wijst op een eerdere afspraak met betrekking tot de deelname van overige
partijen. Volgens hem is het niet wenselijk dat de denktank uitgroeit tot een grotere –
onwerkbare – groep. Wellicht zou nog wel een medewerker van het Servicepunt Duurzame
Energie van de provincie kunnen aansluiten; vooral als ook de gemeente aan de kosten van
dit servicepunt gaat meebetalen.
De heer Buseman voegt hieraan nog toe dat het wellicht aanbeveling verdient om een
evaluatie onder de leden van de denktank duurzaamheid uit te voeren. Op basis van de
resultaten van een dergelijke evaluatie kan vervolgens een gerichte gedachte-wisseling
plaatsvinden. De leden van de denktank stemmen met dit voorstel in. De heer Buseman zal
een evaluatieformulier opstellen en per e-mail aan een ieder doen toekomen met het
verzoek om deze tijdig in te vullen en te retourneren.

10.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en dankt een ieder voor zijn en haar komst en inbreng.
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
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ACTIELIJST:
Nr.
01
02
03
04
05
06

Actiepunt
Suggesties/ideeën voor Europa
strategie van PRES/AEB.
Sheets ‘HuurDeZon’ doorsturen aan
leden denktank duurzaam-heid.
Terugkoppeling resultaten 2de gesprek
over wijkbedrijf juni 2015.
Overleg met SPURD over plaatsing
zonnepanelen op gymzalen.
Gesprek over alliantievorming lokaal
bedrijfsleven (gemeente/BO en PRO).
Evaluatie denktank duurzaamheid.

Actienemer
allen

Termijn
continu

H.E. Buseman

Na ontvangst sheets

Gemeente/woningbouwcorporaties
Gemeente/SPURD

Juni 2015

Gemeente

z.s.m.

Gemeente (HB)

zomerperiode

z.s.m.
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