Denktank Duurzaamheid
Datum
Aanwezig

:
:

27 augustus 2014
M.T.A. Hegger, wethouder duurzaamheid van de gemeente
Purmerend (tevens voorzitter);
G. de Man, directeur van de Stadsverwarming Purmerend;
Mevrouw L. Sterenborg, commercieel directeur van de Rabobank
Waterland;
D. Butter, wethouder duurzaamheid van de gemeente Beemster;
P. Koopmeiners, beleidsmedewerker duurzaamheid van de
gemeenten Purmerend en Beemster
M. Havik, voorzitter bewonerscorporatie Opgewekt in Purmerend;
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. Besseling, Purmerendse Scholen Groep;
H.E. Buseman, beleidsmedewerker duurzaamheid van de
gemeenten Purmerend en Beemster.

01.

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

02.

Verslag van de vorige vergadering d.d. 21 mei 2014
Naar aanleiding van het verslag merkt mevrouw Van Rooij op dat de eerste alinea op pagina 3 niet
helemaal juist is. Het project dat als doel had om werkzoekenden of scholieren in te zetten voor
het benaderen van huurders over energiebesparende maatregelen, bleek niet haalbaar te zijn
omdat de woningbouwcorporaties wettelijk verplicht werden om de werkzoekenden na verloop
van tijd in vaste dienst te nemen. De secretaris zal de betreffende alinea dienovereenkomstig
wijzigen.
Overigens wordt het verslag van de vorige vergadering d.d. 21 mei 2014 ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van dit verslag informeert de heer Wagenaar naar het budget dat de gemeente
voor duurzaamheid beschikbaar wil stellen. De voorzitter geeft aan dat er overeenstemming is
over het jaarlijks bestemmen van € 30.000,-- voor duurzaamheid. De gemeenteraad moet echter
wel met dit voorstel instemmen.

03.

Toelichting op Stadsverwarming Purmerend en biowarmtecentrale (mondeling door Gijs de Man)
De heer De Man geeft een korte toelichting op de geschiedenis en achtergronden van de
stadsverwarming in Purmerend. In zijn toelichting gaat hij ook in op de biowarmtecentrale. Naar
verwachting zal deze centrale in november 2014 formeel worden geopend. Inmiddels is de
gasgestookte centrale afgekoppeld en draait de stadsverwarming nagenoeg geheel op biowarmte.
Ruim 24.000 woningen is op stadsverwarming aangesloten (75% van alle woningen). Bijstoken is
mogelijk via twee hulpcentrales: 1 nabij het ziekenhuis en 1 in Weidevenne. Het vervoer van
warmte door de buizen levert enig verlies op.
De heer Wagenaar vraagt zich af of de SVP nog plannen heeft om niet aangesloten woonwijken of
werklocaties op de stadsverwarming aan te sluiten. Concreet gaat het hem om het
bedrijventerrein De Koog.
De heer Butter wil graag weten of en zo ja hoe de gemeente Beemster een bijdrage aan de SVP
kan leveren.
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De heer De Man geeft aan dat er gesproken wordt over het aansluiten van Kop van West op de
stadsverwarming. Er geldt echter geen verplichting. Een ieder kan besluiten of hij/zij op
stadsverwarming aangesloten wil zijn. Andere opties zijn denkbaar. Voor wat De Koog betreft, is
er met een aantal – op dit terrein gevestigde - bedrijven overleg over aansluiting op de
stadsverwarming. Mogelijk zijn er nog meer. Het verdient aanbeveling om op basis van alle
beschikbare informatie, waaronder de energiescans, na te gaan hoe groot de belangstelling is
zodat alle aanvragen wellicht geclusterd kunnen worden.
De heer De Man heeft wel eens gedacht om de hulpcentrale nabij Weidevenne op biogas aan te
sluiten. Onderzoek zou moeten uitwijzen of dit haalbaar is.
Aansluiting van Beemster op SVP is mogelijk, maar het is alleen zinvol in de Zuidoost-beemster
omdat dit dorp tegen Purmerend aanligt. Voor de overige dorpen in Beemster wordt het te duur
en is er sprake van te veel warmteverlies.
De voorzitter spreekt uit dat het college de ambitie heeft om de SVP op termijn (verder) uit te
bouwen tot een lokaal energiebedrijf die behalve energie uit warmte ook energie uit zon of wind
kan leveren.
04.

Duurzame scholen
De heer Buseman geeft een nadere toelichting op het memorandum over de verduur-zaming van
scholen. Het is de bedoeling om op 24 september a.s. alle betrokkenen bij dit onderwerp uit te
nodigen voor een bijeenkomst. De schoolbesturen en de directies van drie scholen, die reeds een
energiescan hebben uitgevoerd, hebben toegezegd te zullen komen.
De heer Besseling vraagt zich of het wenselijk is dat ook hij bij deze bijeenkomst aanschuift. Per
slot van rekening kan hij de overige aanwezigen iets vertellen over de wijze waarop de PSG met
duurzaamheid bezig is.
De voorzitter vindt het van belang dat duidelijk wordt gemaakt wat scholen concreet aan
duurzaamheid kunnen doen. Daarbij gaat het wat hem betreft niet alleen om zonnepanelen, maar
vooral ook om energiebesparing.
De heer Havik kan over dit punt advies uitbrengen. Hij heeft de nodige ervaring met het opstellen
van een maatregelen- en investeringsplan. Overigens is hij van mening dat ook de lokale bedrijven
(of een vertegenwoordiging daarvan) bij de bijeenkomst uitgenodigd zou moeten worden.
De heer Buseman zal de heer Besseling en een delegatie van het lokale bedrijfsleven voor de
bijeenkomst op 24 september a.s. uitnodigen. Over het eventueel opstellen van een maatregelenen investeringsplan zal hij nog contact met de heer Havik opnemen.

05.

Greendeal Koopwoningen
De heer Buseman geeft een korte toelichting op het memorandum met betrekking tot de
Greendeal Koopwoningen. Aan de gemeenten Purmerend en Beemster is gevraagd om deze
greendeal te tekenen.
Het gemeentebestuur van Beemster heeft al positief gereageerd. De gemeente Purmerend wil
nog in overleg met de Stadsverwarming Purmerend over de wijze waarop stadswarmte in de
greendeal kan worden meege-nomen.
Meerdere leden van de denktank spreken de zorg uit dat deelname aan de greendeal
marktverstorend zou kunnen werken als er te weinig lokale bedrijven bij de uitvoering hiervan
worden betrokken.
De heer Koopmeiners wijst nog op een soortgelijk (succesvol) project: ‘Winst uit je woning’.
Afgesproken wordt dat de heer Buseman bij de bedenkers van de greendeal nagaat hoe het lokaal
bedrijfsleven bij deze deal zal worden betrokken. Op basis van het gesprek met de SVP zal het
gemeentebestuur van Purmerend een definitief standpunt bepalen. Het is de bedoeling om de
greendeal op 29 september a.s. te (laten) ondertekenen.
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De heer Otjes laat weten dat Intermaris een subsidie heeft ontvangen voor het op-plussen van
1000 huurwoningen tot een B-label. Van die 1000 huurwoningen zijn er ongeveer 750 in
Purmerend.
06.

Overige punten
a. Gemeente Purmerend heeft een zienswijze ingediend tegen de notitie MER met betrekking
tot de plaatsing van windmolens op land. In deze zienswijze is benoemd dat het provinciaal
beleid kansen moeten creëren voor collectieve windmolenprojecten (vergelijkbaar met de
zonnepanelenprojecten). Het gemeentebestuur is van mening dat de criteria/uitgangspunten
van de provincie hiervoor te weinig ruimte biedt.
b. College van B&W van Purmerend gaat de gemeenteraad voorstellen om een verklaring van
geen bedenkingen af te geven voor de realisering van een zonnepanelenpark op BaansteeNoord.
c. Het is nog niet bekend hoeveel bezoekers de website ‘Duurzaam Purmerend’ bekijken. Wel
komen er veel reacties binnen van inwoners/ondernemers die iets op deze site willen
plaatsen. Zodra er cijfers zijn, worden deze met de denktank gedeeld.
d. De VNG heeft definitief besloten om Zaanstreek-Waterland een bijdrage te verstrekken in het
kader van de ondersteuningsstructuur energieakkoord. Het betreft een bijdrage van 66.000
euro (jaarlijks). De heer Koopmeiners is bezig met het opstellen van een plan van aanpak.
e. De gemeenten Beemster en Purmerend hebben in het kader van de stimulerings-impuls
duurzaamheid subsidie ontvangen voor het realiseren van een aantal projecten: groen dak
theater Purmaryn, zonnepanelen op uitrukpost brandweer in Zuidoostbeemster en het
ondersteunen van energiebesparende maatregelen bij vve’s.

07.

Termijnkalender
- Nuttig Landschap (als duidelijk is dat de provincie akkoord gaat met een
bestemmingsplanwijziging);
- Duurzaamheidsevenementen (mogelijke koppeling en/of afstemming). Voorzitter stelt voor
bij dit onderwerp ook de uitkomsten van een overleg bij de Rabobank te betrekken.

08.

Rondvraag
De heer Wagenaar heeft een energiescan door Klimaatroute uitgevoerd. Tijdens dit gesprek heeft
hij informatie gekregen over de positieve resultaten die het gratis aanbieden van energiescans
heeft opgeleverd. Wellicht is het een idee om hierover een persbericht uit te brengen.
De heer Buseman zal dit punt met de communicatiemedewerkers en de SVP (uitvoerder van de
energiescans) bespreken.
De heer Roelofs geeft nadere informatie over de organisatie van workshops energie voor
huurders.
De heer De Man merkt op dat ‘stadswarmte’ in de EPC voor nieuwbouw is meegenomen. Voor de
bestaande bouw is een en ander nog niet geregeld.
De voorzitter geeft aan dat de TU Delft – samen met de gemeente – op 24 november a.s. een
cursus voor bedrijven over recycling gaat organiseren. Alle bedrijven (m.u.v. detailhandel en
horeca) zullen voor deze cursus worden uitgenodigd. De heer Wagenaar vindt het van belang dat
juist de in Purmerend gevestigde recyclingbedrijven hierbij aanwezig zijn. Zij kunnen dan nadere
informatie verschaffen over hun recycling-activiteiten.

09.

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
06
07

Actie
Let’s Do Award komt aan de orde in
portefeuillehoudersoverleg ISW. Uit
ambtelijk overleg is gebleken dat niet
iedere gemeente hiervoor budget wenst
vrij te maken.
Verslag van gesprek met energie-coaches
rondsturen.
Onderzoek naar belangstelling bedrijven
De Koog voor aansluiting op De Koog
(clustering).
Advies over maatregelen en investeringen
in scholen meenemen in bijeenkomst op
24 september 2014. Bij deze bijeenkomst
ook PSG en lokale bedrijven betrekken.
Navraag doen over betrokkenheid lokale
bedrijven bij greendeal koopwoningen.
Doorgeven van tellingen website aan
denktank.
Persbericht over positieve uitkomsten
energiescans bedrijven.

Actienemer
Gemeente (HB)

Termijn
1 september 2014

Gemeente (HB)

z.s.m.

SVP/PRO/gemeente (op
basis van inventarisatie
energiescans)
Gemeente (HB)

z.s.m.

Gemeente (HB)

z.s.m.

Gemeente

continu

Gemeente/SVP

z.s.m.

24 september 2014
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