DENKTANK DUURZAAMHEID
Datum
Aanwezig

:
:

Afwezig m.k.

:

11 november 2015
M.T.A. Hegger, wethouder duurzaamheid (tevens voorzitter);
M. Wagenaar, voorzitter PRO;
H. Maes, directeur Rabobank Waterland;
Mw. H.C.M. Hes, communicatie Rabobank Waterland;
J. van Baar, LTO Beemster;
A. Konijn, Beemster Ondernemer;
J. Besselink, Purmerendse Scholen Groep (PSG);
M. Havik, voorzitter ‘Opgewekt in Purmerend’;
M. Roelofs, secretaris ‘Opgewekt in Purmerend’;
Mw. M.T. Tetteroo-Mathijsen, Stadsverwarming Purmerend;
J. Oostenbrink, Intermaris;
D. Butter, wethouder duurzaamheid Beemster;
H.E. Buseman, beleidsmedewerker duurzaamheid Beemster/
Purmerend (tevens secretaris)
mw. R. van Rooij, Wooncompagnie;
R. Tuin, beleidsmedewerker duurzaamheid Beemster/Purmerend.

1.

Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. De secretaris deelt
mee dat mevrouw Van Rooij en de heer Tuin zich voor deze vergadering hebben afgemeld.

2.

Verslag van de vorige vergadering d.d. 26 augustus 2015
Het verslag van de vorige vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld. Wel zal de secretaris in
dit verslag ‘mevrouw Mathijsen’ wijzigen in ‘mevrouw Tetteroo’. Verder worden nog de
volgende op- en aanmerkingen gemaakt:
- Voor de uitvoering van het uitvoeringsplan duurzaamheid van de gemeente Beemster is
door de raad € 233.000,-- gevoteerd. Dit bedrag is beschikbaar voor alle in het
uitvoeringsplan genoemde acties en maatregelen, inclusief de ambtelijke capaciteit.
- De duurzaamheidsmarkt in Middenbeemster is volgens de heren Butter en Konijn zeer
succesvol geweest. De heer Havik betreurt het dat hij ondanks herhaalde e-mails niets
meer heeft gehoord over de wijze waarop ‘Opgewekt in Purmerend’ bij deze markt
betrokken kan worden. OiP heeft de nodige ervaring opgedaan met de organisatie van
duurzaamheidsmarkten in Purmerend en had volgens de heer Havik een zinvolle bijdrage
kunnen leveren aan de markt in Middenbeemster.
- De heer Wagenaar heeft de stukken voor Solar PV ontvangen. Hij pleit ervoor dat
dergelijke stukken eerst gescand worden voordat deze aan de denktank worden
doorgestuurd. Solar PV is een van de vele commerciële (landelijke) initiatieven die van
weinig toegevoegde waarde zijn voor Purmerend.

3.

Actielijst vergaderingen denktank
De actielijst van de vergaderingen van de denktank duurzaamheid is aangepast. De aangepaste lijst is bij dit verslag gevoegd.
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4.

Elektrische automarkt
De voorzitter geeft een korte inleiding op het onderwerp. Hij vindt het van belang om zoveel
mogelijk inwoners te informeren en te motiveren over elektrisch rijden; temeer omdat de
gemeenten Purmerend en Beemster meewerken aan de regionale aanbesteding met
betrekking tot het plaatsen van laadpalen in de openbare ruimte
Recent heeft de voorzitter een gesprek gehad met de heer Kenter die al enkele jaren een
elektrische automarkt in Volendam organiseert. Hij is bereid – om samen met de
Purmerendse organisaties – na te gaan of een dergelijke markt ook in Purmerend mogelijk is.
De heer Havik merkt op dat de plaatselijke autodealers niet bereid bleken te zijn tot
deelname aan een eerder initiatief tot het organiseren van een elektrische automarkt op de
Koemarkt. Zij wilden geen financiële bijdrage leveren in de kosten voor deze markt.
De heer Wagenaar meent dat deelname van autodealers aan de markt gratis zou moeten
zijn. Zij stellen immers hun elektrische auto(‘s) ook zonder kosten ter beschikking.
De heer Havik wijst erop dat de organisatie van een elektrische automarkt geld kost. Het gaat
dan vooral om organisatorische kosten zoals communicatie e.d.
Mevrouw Tetteroo geeft aan dat veel van de organisaties, die nu aan tafel zitten, beschikken
over elektrische vervoermiddelen. Zij gaat ervan uit dat deze organisaties bereid zullen zijn
om deze vervoermiddelen op een elektrische automarkt te laten zien. Per slot van rekening is
het doel van een dergelijke markt om consumenten c.q. inwoners bewust te maken van de
mogelijkheden die elektrisch vervoer biedt of kan bieden.
De voorzitter concludeert dat een elektrische automarkt zich op een breed publiek zou
moeten richten en deel zou moeten uitmaken van de reeds bestaande duurzaamheids- en
streekmarkt die jaarlijks in Purmerend plaatsvindt. De partijen, die in de denktank duurzaamheid vertegenwoordigd zijn, committeren zich aan de organisatie van een elektrische
automarkt en zijn in beginsel bereid daaraan een bijdrage te leveren (onder meer door het
beschikbaar stellen van elektrische vervoermiddelen die bij hen in beheer zijn). Zij gaan
ermee akkoord dat OiP een eerste aanzet doet voor deze organisatie maar vinden het wel
van belang dat bij de verdere uitwerking en uitvoering lokale bedrijven en instellingen,
waaronder de heer Kemper, worden betrokken.
De leden van de denktank duurzaamheid kunnen zich vinden in de conclusies van de
voorzitter. De heer Havik zal een voorstel doen voor de organisatie van de elektrische automarkt in combinatie met de duurzaamheidsmarkt in 2016.

5.

Circulaire economie
De secretaris heeft een uitnodiging van de Metropoolregio Amsterdam rondgestuurd. Het
betreft een bijeenkomst over circulaire economie. De MRA heeft een aantal sectoren
gedefinieerd die in de komende periode een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de
versterking en stimulering van de regionale economie. De ‘circulaire economie’ is een van
deze sectoren, evenals ‘open data’ en ‘warmte’. Bij open data en warmte zijn reeds
Purmerendse bedrijven en organisaties betrokken. Zou er bij het Purmerendse bedrijfsleven
ook belangstelling zijn voor het thema ‘circulaire economie’? Biedt dit kansen?
De heer Wagenaar verwijst naar Peter de Graaf. Deze ondernemer heeft de nodige ervaring
met circulaire economie. De heer Konijn meent dat circulaire economie ook een thema zou
moeten zijn voor de Vereniging Ondernemend Waterland (VOWA).
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Afgesproken wordt dat de secretaris contact zal opnemen met de heer De Graaf en de
voorzitter van de VOWA.
6.

SDE+
Het kabinet heeft extra middelen vrijgemaakt voor SDE+. Ook particulieren (consumenten)
kunnen op een deel van de SDE-middelen een beroep doen. De denktank duurzaamheid
vindt het van belang om deze informatie bij de Purmerenders onder de aandacht te brengen.
Dat kan onder meer via de websites ‘duurzaam Purmerend en Beemster’.

7.

Diverse punten
a.
wijkbedrijf: Op 27 november 2015 is een bezoek gepland aan het wijkbedrijf te
Leeuwarden. Het is een oriënterend bezoek aan de wijk waar dit wijkbedrijf
functioneert.
b.
zonnepanelen stadhuis/PSG: Het programma van eisen, dat door de gemeente is
opgesteld voor de zonnepanelen op het stadhuis, leidt tot een aanzienlijke kostenverhoging. Bovendien is OiP nog met Liander in gesprek over een extra aansluiting
naar het stadhuis. Ook deze voorziening werkt kostenverhogend. De secretaris merkt
op dat is afgesproken om de onderhandelingen over alle uit te voeren werkzaamheden weer op te pakken als OiP een uitgewerkt businessplan heeft. Op basis
daarvan kan het college een definitief standpunt innemen over een eventuele tegemoetkoming aan OiP.
Het project ‘zonnepanelen PSG’ is recent ook opgestart, evenals het plaatsen van een
windmolen op een van de schooldaken. Daarnaast heeft de PSG een SDE+ subsidie
aangevraagd voor zonneboilers.
c.
energiecursussen huurders: OiP voert de energiecursussen uit; Wooncompagnie
draagt zorg voor de marketing en communicatie. Naar verwachting zullen deze
cursussen begin januari 2016 van start gaan. OiP vraagt zich nog wel af of Intermaris
zou willen aansluiten. De heer Oostenbrink merkt op dat Intermaris met energiecoaches werkt.
d.
ondersteuningsstructuur energieakkoord: Wegens de afwezigheid van de heer Tuin
wordt afgesproken dat er een mail wordt rondgestuurd met daarin de laatste stand
van zaken met betrekking tot de ondersteuningsstructuur energieakkoord.

8.

Rondvraag
De heer Roelofs heeft 2 krantenartikelen gelezen over de positie van woningbouwcorporaties. In veel duurzaamheidsplannen zijn en worden huurders niet of nauwelijks meegenomen. De meeste inspanningen richten zich op de koopwoningen. Vandaar dat de heer
Roelofs zich afvraagt of en zo ja, hoe OiP als lokale – niet-commerciële – organisatie een rol
zou kunnen spelen bij het plaatsen van zonnepanelen op daken van huurwoningen.
Afgesproken wordt dat:
- de krantenartikelen onder de leden van de denktank duurzaamheid worden verspreid;
- de secretaris bij mevrouw Van Rooij zal nagaan of het project ‘HuurDeZon’ nog een
vervolg heeft gekregen.
De heer Havik merkt op dat de gemeente de subsidieaanvraag van OiP dit jaar niet zal
honoreren (vanwege budgetoverschrijding). Hij hoopt dat deze aanvraag in 2016 opnieuw
kan worden ingediend.
De heer Roelofs vraagt of de secretaris de subsidieaanvraag ook wil agenderen voor de
Stichting Purmerend 2000 Plus.
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De secretaris zegt dit toe, en geeft aan dat de subsidieaanvraag van OiP bij de gemeente ‘in
portefeuille blijft’.
De heer Wagenaar informeert naar de mogelijkheden die glasvezel voor duurzaamheid zou
kunnen hebben. Geen van de leden van de denktank duurzaamheid is hiermee bekend. De
secretaris zal eens navraag doen bij de MRA. Mogelijk dat er bij de MRA wel projecten zijn.
De leden van de denktank duurzaamheid geven verder aan dat zij het van belang vinden om
in een volgende vergadering van gedachten te wisselen over de (on)mogelijkheden van windenergie in Purmerend. Wellicht kan een vertegenwoordiger van de windcorporatie
Waterland een toelichting geven op hun ervaringen met windenergie.
9.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en dankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en
inbreng. De secretaris zal een lijstje met vergaderdata voor 2016 rondsturen.
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

ACTIELIJST:
Nr.
01

02

03
04.

04

05
07
08

09

Actiepunt
Voorstel elektrische automarkt als
onderdeel van duurzaamheids- en
energiemarkt.
Vertegenwoordiger Co2ntdown
uitnodigen voor volgende
vergadering.
Circulaire economie: overleg met
Peter de Graaf.
SDE+ onder aandacht brengen van
inwoners/ondernemers Beemster en
Purmerend (onder website)
Mail over laatste stand van zaken
ondersteuningsstructuur energieakkoord.
Agenderen subsidieaanvraag OiP bij
Stichting Purmerend 2000 Plus.
Windenergie agenderen voor een
volgende vergadering denktank.
Nagaan of het mogelijk zonnepanelen
op huurwoningen te plaatsen (lokaal
initiatief).
Evaluatie denktank duurzaamheid.

Actienemer
OiP (M. Havik)

Termijn

H.E. Buseman

volgende vergadering

H.E. Buseman

z.s.m.

H.E. Buseman/A.
Verkerk
R. Tuin

z.s.m.

H.E. Buseman

23 november 2015

H.E. Buseman
M. Havik/M. Roelofs

Gemeente (HB)
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