Denktank Duurzaamheid
Datum
Aanwezig

:
:

Afwezig m.k.
Gasten

:
:

4 februari 2015
M.T.A. Hegger, wethouder duurzaamheid van de gemeente
Purmerend (tevens voorzitter);
Mw. M.T. Tetteroo-Mathijsen, directeur van de Stadsverwarming
Purmerend;
De heer H. Maes, directeur van de Rabobank Waterland;
D. Butter, wethouder duurzaamheid van de gemeente Beemster;
R.R. Tuin, 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;
J. Oostenbrink, woningbouwcorporatie Intermaris;
J. Besseling, Purmerendse Scholen Groep;
M. Havik, voorzitter bewonerscorporatie Opgewekt in Purmerend;
H.E. Buseman, beleidsmedewerker duurzaamheid van de
gemeenten Purmerend en Beemster.
Geen
M. Verhoeven en mw. E. van Acht, Ekwadraat inzake presentatie over
‘Wijkbedrijf’

01.

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

02.

Voorstelrondje
Een ieder stelt zich voor. De heer Oostenbrink vervangt de heer Otjes als vertegenwoordiger
namens de woningbouwcorporatie Intermaris. De heer Tuin is vandaag begonnen als beleidsmedewerker duurzaamheid bij de gemeente Beemster en is als zodanig de opvolger van de heer
Koopmeiners.

03.

Verslag van de vorige vergadering d.d. 19 november 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. Wooncompagnie heeft financieel bijgedragen aan de kosten voor het geven van cursussen
energiebesparing aan huurders. Deze cursussen zijn door Opgewekt in Purmerend uitgevoerd. De voorzitter geeft aan dat OiP de gemeente heeft verzocht tot het beschikbaar
stellen van extra bijdrage. Op zich staat hij positief tegenover dit verzoek, maar hij wil wel
graag dat ook andere partijen, waaronder de directe belanghebbenden, eveneens een
bijdrage leveren.
De heer Wagenaar laat weten dat de Stichting Purmerend 2000 Plus wellicht wel bereid is om
een bijdrage te leveren. Afgesproken wordt dat de heer Roelofs dit met de heer Buseman
verder afstemt.

04.

Presentatie wijkbedrijf
Mevrouw Van Acht en de heer Verhoeven geven een presentatie over het ‘wijkbedrijf’. Een
afschrift van deze powerpointpresentatie is bij dit verslag gevoegd.
Naar het oordeel van de voorzitter is het vooral van belang om het ‘wijkbedrijf’ te koppelen aan
bestaande renovatie- en onderhoudsplannen van de woningbouwcorporaties.
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De heer Verhoeven merkt op dat het wenselijk is om ‘massa te creëren’. Gebleken is dat het regionale en lokale bedrijfsleven vooral geïnteresseerd is in de vraagbundeling van consumenten c.q.
inwoners. Deze bundeling bepaalt in grote mate de haalbaarheid van het wijkbedrijf. Toch zal de
wijze waarop een dergelijk bedrijf kan worden georganiseerd, sterk per situatie c.q. per gemeente
verschillen. Het is altijd maatwerk.
De voorzitter concludeert dat de leden van de denktank positief zijn over het initiatief ‘wijkbedrijf’
en bereid zijn om mee te werken aan een verdere uitwerking voor Purmerend. De secretaris zal
een afspraak inplannen tussen vertegenwoordigers van OiP, woningbouwcorporaties, gemeente
en wijkmanager.
05.

Duurzaamheidsbeleid Wooncompagnie
Mevrouw Van Rooij geeft een nadere toelichting op het duurzaamheidsbeleid van de Wooncompagnie. Gebleken is dat het huidige beleid onvoldoende is om de eerder vastgestelde ambities
te halen. Vandaar dat besloten is om dit beleid aan te passen en aan te scherpen. De betaalbaarheid van de te treffen maatregelen blijft echter vooropstaan. Overigens hebben de huurders
kunnen meepraten over de inhoud van het duurzaamheidsbeleid en de wijze waarop dit beleid
verder zal worden uitgewerkt c.q. uitgevoerd.
Op een vraag van de voorzitter bevestigt mevrouw Van Rooij dat er gesprekken zijn met Intermaris over de wijze waarop de verduurzaming van huurwoningen gestalte krijgt. Intermaris heeft
van het Rijk een subsidie ontvangen voor het treffen van energiebesparende maatregelen aan het
contingent huurwoningen in Purmerend en Hoorn.

06.

Overige punten
a. Zonnepanelen op het stadhuis van Purmerend
De heer Buseman laat weten dat er met OiP in grote lijnen overeenstemming is bereikt over
het plaatsen van zonnepanelen op het dak van het stadhuis in Purmerend. Het is de bedoeling
om binnenkort een intentieverklaring over dit project af te sluiten. Deze verklaring wordt
getekend zodra het college van B&W akkoord is gegaan met het voorstel tot het beschikbaar
stellen van het dak op het stadhuis.
b. Stand van zaken: ondersteuningsstructuur energieakkoord
Alle regiogemeenten hebben inmiddels ingestemd met het realiseren van een duurzaam
bouwloket, een digitaal loket voor particuliere woningbouweigenaren met informatie over
het treffen van energiebesparende maatregelen en de kosten hiervan. Binnenkort is er een
vooroverleg gepland tussen de Rabobank, Bouwend Nederland, de gemeenten Zaanstad en
Purmerend over het organiseren van een bijeenkomst met bouwbedrijven. Deze bijeenkomst
is bedoeld om bouwondernemers te stimuleren tot het opstellen van specifieke pakketten
voor energiebesparing. Bouwend Nederland heeft reeds ervaring opgedaan met het
organiseren van soortgelijke bijeenkomsten elders in het land. Gepoogd wordt om een
koppeling te maken met het initiatief van de Rabobank tot het opzetten van een duurzaamheidsbeurs.
c. Plaatsing zonnepanelen op PSG
PSG heeft een SDE-subsidie ontvangen voor het plaatsen van zonnepanelen op de nieuwbouw van de aula en Jan van Egmond. Over deze projecten is reeds overleg geweest met de
Rabobank. Afgesproken wordt om dit overleg voort te zetten. De verwachting is dat de zonnepanelen dit jaar nog op de aula kunnen worden geplaatst. De realisering van zonnepanelen op
Jan van Egmond is voor 2016 ingepland.

07.

Rondvraag
a. Mevrouw Tetteroo geeft een nadere toelichting op de energiescans voor bedrijven en scholen
in Purmerend. Gebleken is dat het aanbrengen van LED-verlichting de meeste
besparingswinst heeft opgeleverd.
Zij zal nagaan of het persbericht met betrekking tot de laatste stand van zaken met betrekking
tot deze energiescans reeds is uitgegaan. De heer Besseling pleit ervoor om de nog
resterende energiescans bij scholen uit te voeren.
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b.
c.
d.

De heer Besseling laat weten dat er op 21 mei a.s. weer een eco-conferentie in de PSG zal
plaatsvinden.
De heer Havik geeft aan dat OiP op 23 mei 2015 een duurzaam bouwenmarkt gaat
organiseren.
De voorzitter deelt mee dat de provincie onderzoek doet naar de haalbaarheid van het
realiseren van een Noord-Hollands Duurzaam Energiebedrijf.

08.

Sluiting
De heer Hegger sluit de vergadering en dankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng.

09.

Award duurzame energieproductie
De award duurzame energieproductie van de provincie Noord-Holland is tijdens de feestelijke
bijeenkomst aan mevrouw Tetteroo overgedragen.

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
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ACTIELIJST DENKTANK DUURZAAMHEID

01
02

03

Actie
Persbericht over resultaten energiescans.
SVP zal e.e.a. laten nagaan.
Bijdrage voor het geven van energiecursussen bespreekbaar maken bij
Stichting Purmerend 2000 Plus.
Inplannen van een afspraak tussen
woningbouwcorporaties, OiP en
gemeente over wijkbedrijf.

Actienemer
SVP

Termijn
z.s.m.

OiP/gemeente (HB)

z.s.m.

Gemeente (HB)

z.s.m.
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