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M.T.A. Hegger, wethouder duurzaamheid van de gemeente
Purmerend (tevens voorzitter);
G. de Man, directeur van de Stadsverwarming Purmerend;
De heer H. Maes, directeur van de Rabobank Waterland;
D. Butter, wethouder duurzaamheid van de gemeente Beemster;
P. Koopmeiners, beleidsmedewerker duurzaamheid van de
gemeenten Purmerend en Beemster;
A. Konijn, vertegenwoordiger Beemster Ondernemer;
M. Roelofs, bestuurslid bewonerscorporatie Opgewekt in
Purmerend;
M. Wagenaar, voorzitter van de ondernemersorganisatie PRO;
Mevrouw R. van Rooij, vestigingsmanager Wooncompagnie;
P. Otjes, woningbouwvereniging Intermaris Hoeksteen;
J. Buurkes, Purmerendse Scholen Groep;
H.E. Buseman, beleidsmedewerker duurzaamheid van de
gemeenten Purmerend en Beemster.
M. Havik, voorzitter bewonerscorporatie Opgewekt in Purmerend;
J. Besseling, Purmerendse Scholen Groep

01.

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

02.

Voorstelrondje
De heer Konijn vertegenwoordigt de ondernemersorganisatie ‘Beemster Ondernemer’ en zal
namens deze organisatie voortaan in de denktank duurzaamheid plaatsnemen. De overige leden
van de denktank stellen zich voor.
De voorzitter geeft aan dat hij van andere ondernemers verzoeken heeft ontvangen tot deelname
aan de denktank. De ondernemersorganisaties PRO en BO hebben een afvaardiging in de denktank en zullen – eventueel na afstemming met de achterban – zorgdragen voor het verwoorden
van de opvattingen van het Purmerends en Beemster bedrijfsleven over duurzaamheid.
Aansluiting van overige ondernemers is vooralsnog aan de orde. Wel kunnen zij aansluiten als er
een specifiek onderwerp aan de orde is of als dit om andere redenen voor de hand ligt.
De heer Buurkes zal afstemmen in hoeverre de PSG ook de overige onderwijsinstellingen (OGO)
mag vertegenwoordigen.

03.

Verslag van de vorige vergadering d.d. 27 augustus 2014
Het verslag van de vorige vergadering d.d. 27 augustus 2014 wordt onder dankzegging van de
secretaris vastgesteld. Naar aanleiding van dit verslag worden de volgende op- en aanmerkingen
gemaakt:
a. Wethouder Butter wil graag weten hoe het staat met het maken van een afspraak over de
eventuele aansluiting van Zuidoostbeemster op de stadsverwarming. De heer De Man zal op
korte termijn een overleg inplannen. Wethouder Butter wil ook graag de Beemster
Compagnie bij dit overleg betrekken.
b. De communicatieadviseurs van de Stadsverwarming Purmerend en de gemeente zullen op
korte termijn een persbericht opstellen over de resultaten van de energiescans bij bedrijven.
c. De website ‘Duurzaam Purmerend’ kent circa 80 hits per week.

04.

Ondersteuningsstructuur energieakkoord
De heer Koopmeiners geeft een korte toelichting op de stand van zaken met betrekking tot de
ondersteuningsstructuur energieakkoord. Voor de uitvoering van deze structuur in de regio
Zaanstreek-Waterland is € 66.000,-- per jaar beschikbaar (2014, 2015 en 2016).
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Deze middelen zullen worden ingezet voor:
het uitrollen van het ‘duurzaam bouwenloket’ in de regio;
het bewerkstelligen van ketensamenwerking in het bedrijfsleven.
Voor het laatste punt kunnen de regiogemeenten een beroep doen op ondersteuning vanuit de
VNG en de vakorganisaties Bouwend Nederland, UNETO-VNI en de Kamer van Koophandel. Deze
organisaties hebben reeds ervaring opgedaan met het stimuleren en realiseren van samenwerkingsverbanden in het bedrijfsleven die gericht zijn op het verduurzamen van de bestaande
particuliere woningbouw.
De heer Koopmeiners wil graag weten:
welke ondernemersorganisatie in de regio Waterland betrokken kan worden bij het verder
uitwerken van de voorgestelde ketensamenwerking;
wanneer de duurzaamheidsbijeenkomst van de Rabobank zal plaatsvinden (en kan worden
onderzocht of het mogelijk is om tijdens deze bijeenkomst regionale bouwondernemers bij
elkaar te brengen en met hen de discussie aan te gaan over het opzetten van een ketensamenwerking in Waterland).
De heer Wagenaar en de heer Konijn geven aan dat de Vereniging Ondernemend Waterland
(VOWA) alle lokale ondernemersorganisaties kan vertegenwoordigen. Contactpersoon is de voorzitter, de heer Piet Hein Debets.
De heer Maes laat weten dat de duurzaamheidsbijeenkomst naar alle waarschijnlijkheid eind
januari 2015 zal plaatsvinden. Koppeling met het initiatief van de VNG en andere organisaties tot
het bijeenbrengen van betrokken ondernemers is mogelijk. De heer Maes stelt voor om hierover
op korte termijn een nader overleg te hebben. De heer Koopmeiners neemt het initiatief voor dit
overleg.
05.

Energiebesparing huurwoningen
De heer Roelofs geeft een nadere toelichting op de cursussen ‘energiebesparing’ die de OiP aan
huurders van de Wooncompagnie heeft gegeven. De eerste cursussen waren succesvol. Het is de
bedoeling om deze cursussen in de komende periode verder uit te rollen. Wellicht kunnen ook
andere huurdersverenigingen en/of woningbouwcorporaties voor dit initiatief worden
geïnteresseerd.

06.

PSG: plaatsing zonnepanelen op schooldaken
De heer Buurkes laat weten dat het Rijk aan de PSG een SDE+-subsidie heeft toegekend voor het
plaatsen van zonnepanelen op de daken van een nieuw te bouwen aulavoorziening en van het Jan
van Egmond Lyceum. Deze subsidie wordt niet onmiddellijk uitgekeerd, en zal op enigerlei wijze
moeten worden voorgefinancierd. De PSG heeft hulp en ondersteuning nodig bij het verkrijgen
van deze voorfinanciering.
De heer Maes laat weten dat de Rabobank bereid is tot een nader gesprek met de PSG over de
wijze van voorfinanciering. Met de bestuursleden van OiP heeft reeds overleg plaatsgevonden.
De heer Hegger geeft nog aan dat de gemeente met de OiP in gesprek is over het plaatsen van
zonnepanelen op het stadhuis. OiP zal nader onderzoek doen en concrete(re) voorstellen
uitwerken. In andere delen van het land is reeds kennis en ervaring opgedaan met dergelijke
bewonersinitiatieven. OiP kan daarvan profiteren.

07.

Overige punten
a. Geen nieuwe mededelingen over windenergie. Wel zal de gemeente nog een gesprek
aangaan met vertegenwoordigers van de OiP en SVP over het opzetten van bewonersinitiatieven met betrekking tot windenergie.
b. Voor het zonnepanelenpark is door de gemeenteraad een zogenaamde verklaring van geen
bezwaar afgegeven.
c. Op 22 januari 2015 organiseert de provincie Noord-Holland een congres over duurzame
energie.
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d.

e.

De heer Roelofs geeft een nadere toelichting op de plannen tot het aanplanten van olifantsgrans op Baanstee-Noord. Dit gras groeit snel en kan door verbranding de nodige energie opleveren. Wellicht kan het nog een interessant initiatief voor de biowarmtecentrale zijn.
De heer Hegger meldt dat GroenLinks in de gemeenteraad heeft gevraagd om meer
informatie over de vervanging van oude apparatuur op de website te plaatsen. Aan dit
verzoek zal gevolg worden gegeven. Verder heeft de wethouder toegezegd om dit punt te
melden in de denktank duurzaamheid. Als er suggesties of ideeën zijn, dan kunnen deze aan
de secretaris van de denktank worden doorgegeven.

08.

Rondleiding biowarmtecentrale
De heer De Man geeft een rondleiding door de biowarmtecentrale.

09.

Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

10.

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

01
02

03

04

05

Actie
Persbericht over resultaten energiescans.
Gesprek SVP en gemeente Beemster over
mogelijke aansluiting ZO-Beemster op
stadswarmtenet.
Onderzoek naar koppeling duurzaamheidsbijeenkomst Rabobank met initiatief
VNG tot het bijeenbrengen van bouwondernemers in Waterland.
Overleg PSG met Rabobank en OiP over
eventuele voorfinanciering SDE+ subsidie
voor zonnepanelen op schooldaken.
Informatie over vervanging oude
apparatuur op de website plaatsen.

Actienemer
Gemeente (HB)
SVP/gemeente Beemster

Termijn
December 2014
z.s.m.

Gemeente (PK)

z.s.m.

Gemeente (HB)

24 september 2014

Gemeente

z.s.m.
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