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01.

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

02.

Verslag van de vorige vergadering d.d. 26 augustus 2015 (+acties)
Het verslag van de vorige vergadering d.d. 26 augustus 2015 wordt ongewijzigd vastgesteld.
De actielijst wordt doorgenomen. Een geactualiseerde actielijst is bij dit verslag gevoegd.

03.

Uitvoeringsplan Duurzaamheid gemeente Beemster
De heer Butter geeft aan dat het uitvoeringsplan duurzaamheid een nadere uitwerking is van
een – eerder door de gemeenteraad vastgestelde – visie op duurzaamheid. Dit uitvoeringsplan is een meer op resultaat gericht plan dat in de komende bestuursperiode (tot 2018) zal
worden opgepakt. Formele vaststelling dient nog plaats te vinden. Het uitvoeringsplan zal op
8 september aan het college en op 29 september aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
Overigens is het een dynamisch document. Het moet wat de heer Butter betreft mogelijk
blijven om acties te schrappen of acties toe te voegen.
Vervolgens geeft de heer Tuin een nadere mondelinge toelichting op de inhoud van het
uitvoeringsplan. De sheets van de powerpointpresentatie zullen aan de leden van de
denktank worden toegestuurd.
De voorzitter spreekt zijn waardering uit voor het uitvoeringsplan. Naar zijn mening zou ook
Purmerend een soortgelijk plan moeten opstellen.
Mevrouw Hes merkt op dat de ambities van de gemeente Beemster op het gebied van duurzaamheid hoog zijn. Zij vraagt zich af of deze ambities binnen de daarvoor gestelde termijn
kunnen worden uitgevoerd.
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Mevrouw Mathijsen vraagt aandacht voor de zogenaamde energielabelling van woningen.
Het vaststellen van een energielabel geschiedt aan de hand van een beperkte rekenmethode.
In deze methode is nauwelijks rekening gehouden met (bio)warmte. Warmte maakt wel deel
uit van een energie-index waarin meer variabelen zijn verwerkt. Een dergelijke index is
vooral voor Purmerend interessanter omdat dan meer woningen voldoen aan de uitgangspunten met betrekking tot energie en duurzaamheid zoals deze in de diverse akkoorden zijn
vastgelegd.
De heer Butter laat weten dat een aantal van de – in het uitvoeringsplan – opgenomen acties
reeds zijn uitgevoerd of al in uitvoering zijn genomen. Hij gaat ervan uit dat realisering van
dit uitvoeringsplan binnen de bestuursperiode mogelijk moet zijn.
De heer Buseman geeft aan dat ook Purmerend bezig is met een uitvoeringsplan duurzaamheid dat grotendeels zal worden aangesloten op die van Beemster. Mevrouw Wever, beleidsmedewerker duurzaamheid/RO, heeft dit punt opgepakt.
De voorzitter concludeert dat de denktank duurzaamheid zich positief uitspreekt over het
uitvoeringsplan duurzaamheid van de gemeente Beemster.
04.

Hier Klimaatstraatfeest
De leden van de denktank duurzaamheid vinden dat Hier Klimaatstraatfeest geen meerwaarde voor Beemster en Purmerend hebben. Zij geven de voorkeur aan het voortzetten van
de reeds in gang gezette acties zoals het duurzaam bouwloket, de energiecursussen huurders
en het wijkbedrijf. De heer Buseman zal de initiatiefnemers van Hier Klimaatstraatfeest
hierover informeren.

05.

Co2ntdown
Mevrouw Tetteroo meent dat Co2ntdown vooral kan bijdragen aan de zichtbaarheid van
duurzaamheidsacties in Purmerend en dan in het bijzonder aan de biowarmtecentrale. Toch
wil zij graag meer weten over wat Cou2ntdown voor andere gemeenten betekent. De heer
Buseman zal dit navragen.
De heer Roelofs heeft nog een aantal meer gedetailleerde vragen over Co2ntdown. Wellicht
is het mogelijk om een vertegenwoordiger van Co2ntdown in de volgende vergadering van
de denktank duurzaamheid een nadere toelichting op het project te laten geven. De overige
leden van de denktank stemmen hiermee in. De heer Buseman zal een vertegenwoordiger
van Co2ntdown voor de volgende vergadering uitnodigen.

06.

Footprint Challenge
De heer Havik geeft een korte toelichting op het project ‘Footprint Challenge’. Hij vindt dat
dit project een meerwaarde kan hebben voor de bewustwording over duurzaamheid bij
inwoners van Purmerend en Beemster. Bovendien is het laagdrempeliger dan het initiatief
‘Hier Klimaatstraatfeest’ dat eerder is besproken.
Mevrouw Tetteroo vraagt zich af of de ‘Footprint Challenge’ bewoners gedurende een
lange(re) periode volgt. Met het project ‘energiescans bedrijven’ zijn hiermee positieve
ervaringen opgedaan. Ondernemers worden gedurende een jaar na het uitvoeren van een
energiescan ‘gevolgd’. Gebleken is dat continue aandacht leidt tot concrete resultaten zoals
het uitvoeren van energiebesparende maatregelen.
Mevrouw Hes en de heer Buseman sluiten zich bij het standpunt van mevrouw Tetteroo aan.
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De heer Havik merkt op dat de Footprint Challenge geen opvolging kent. Het is een eenmalige actie. Maar wellicht kan dit punt wel met de initiatiefnemer worden besproken.
De leden van de denktank duurzaamheid hebben geen idee of er voldoende animo is voor
een Footprint Challenge in Purmerend. Vandaar dat de voorzitter voorstelt om een algemeen
oproep te doen. Op basis van de reacties kan vervolgens worden bepaald of het mogelijk is
om de Footprint Challenge in Purmerend te kunnen uitvoeren.
07.

Overige punten
a. wijkbedrijf: Binnenkort is er een bestuurlijk overleg tussen de Wooncompagnie en de
gemeente over het eventueel realiseren van een wijkbedrijf. In dit overleg zal moeten
worden vastgesteld of er voldoende (bestuurlijk) draagvlak voor een dergelijk initiatief
bestaat.
b. stand van zaken ondersteuningsstructuur energieakkoord: De heer Tuin geeft aan dat het
duurzaam bouwloket nagenoeg in alle gemeenten van Zaanstreek-Waterland gestalte
heeft gekregen. Dit loket loopt in alle gemeenten naar tevredenheid. Over de alliantievorming tussen/met (bouw)bedrijven lopen nog de nodige gesprekken. Het is overigens
de bedoeling om een concrete pilot in een van de wijken van Purmerend uit te voeren.
c. Solar PV: Voor kennisgeving aangenomen. Aan de ondernemersverenigingen wordt de
vraag voorgelegd in hoeverre zij mogelijkheden zien voor de realisering van een ‘zonneweide’ op daken van bedrijfspanden op bedrijventerreinen. De heer Buseman zal dit
punt nog even specifiek bij de voorzitter van de PRO onder de aandacht brengen.
d. Symposium ‘Stoom in 2050?’: Voor kennisgeving aangenomen. Het symposium vindt
plaats op zaterdag 5 september a.s.
e. Stand van zaken zonnepanelen stadhuis/PSG: De onderhandelingen tussen de gemeente
en OiP over de realisering van zonnepanelen op het stadhuis lopen naar tevredenheid.
De indruk bestaat dat beide partijen er uit zullen komen. De grootste bottleneck op dit
moment is de bereidheid van Liander om een aparte aansluiting aan te leggen. Een
dergelijke aansluiting is noodzakelijk. Liander vraagt hiervoor echter een behoorlijke
vergoeding. Het betalen van een dergelijke vergoeding leidt ertoe dat de businesscase
niet meer rendabel is. De voorzitter is bereid om met Liander een gesprek aan te gaan als
OiP er niet uitkomt.
Overigens gaat ‘Zon op PSG’ ook lopen. PSG plaatst bovendien een windmolen op het
dak en organiseert een duurzaamheidsweek voor scholieren.

08.

Rondvraag
De heer Havik vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot:
- het duurzaamheidsevenement Beemster;
- het Rabobank-event duurzaamheid;
- de duurzaam vervoermarkt.
De heer Konijn laat weten dat de energiemarkt in Beemster op 3 oktober a.s. op het
bedrijventerrein Bamestra zal plaatsvinden.
De heer Buseman geeft aan dat recent met vertegenwoordigers van de Rabobank is overlegd
over het duurzaamheidsevent. Afgesproken is dat de gemeente (Ron Tuin) een plan van
aanpak zal opstellen. Overigens is de koppeling tussen het duurzaamheidsevent en de
alliantievorming in het kader van de ondersteuningsstructuur (zie punt 07) los gelaten.
De voorzitter ziet weinig mogelijkheden om in 2015 nog een markt voor duurzaam vervoer in
Purmerend te organiseren. Wellicht kan dit initiatief in 2016 weer worden opgepakt.
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Mevrouw Hes informeert naar de duurzaamheidsprijs voor evenementen.
De heer Buseman geeft een korte toelichting op de stand van zaken met betrekking tot de
duurzaamheidsprijs evenementen. Het is de bedoeling om deze prijs voor de eerste keer op
10 oktober 2016 uit te reiken.
De voorzitter voegt hieraan nog toe dat de workshops voor evenementenorganisaties over
deze duurzaamheidsprijs niet in 2015 maar in 2016 zullen plaatsvinden. De ambtelijke
capaciteit is niet voldoende om dit actiepunt nog in 2015 uit te voeren.
09.

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

ACTIELIJST:
Nr.
01

02

03
04
05
06

Actiepunt
Initiatiefnemers Hier Klimaatstraatfeest informeren over advisering
denktank duurzaamheid.
Vertegenwoordiger Co2ntdown
uitnodigen voor volgende
vergadering.
Algemene oproep Footprint
Challenge.
De heer Wagenaar informeren over
Solar PV.
Duurzaam vervoer markt in 2016?
Evaluatie denktank duurzaamheid.

Actienemer
H.E. Buseman

Termijn
op korte termijn

H.E. Buseman

volgende vergadering

H.E. Buseman

z.s.m.

Gemeente (HB)
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