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01.

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

02.

Verslag van de vorige vergadering d.d. 18 januari 2017
Het verslag van de vorige vergadering d.d. 18 januari 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.

03.

Project ‘aardgasloos Purmerend’
De heer Verplanke stelt zichzelf voor en geeft aan dat hij sinds kort verantwoordelijk is
voor het project ‘aardgasloos Purmerend’. In de afgelopen dagen heeft hij zich vooral
beziggehouden met het aanbrengen van overzicht in de vele aspecten van dit project.
Recent heeft het college besloten tot het ‘on hold’ zetten van de voorgenomen
rioleringswerkzaamheden in Overwhere-Zuid. Het ligt in de bedoeling van de gemeente
om in deze wijk te starten met het afkoppelen van het aardgasnet en het realiseren van
nieuwe warmtevoorzieningen. Het is de bedoeling om deze pilot op korte termijn uit te
voeren. De gemeente kan dit niet alleen. Zij heeft de hulp en ondersteuning van alle
betrokken partijen nodig. Een groot deel van deze partijen is vertegenwoordigd in deze
denktank.
Zoals het nu naar uitziet, zal de gemeente alle betrokken bewoners in september 2017
nader informeren over de plannen. Wel zullen zij al volgende week in kennis worden
gesteld van het besluit met betrekking tot het niet uitvoeren van de
rioleringswerkzaamheden.
De heer Verplanke werkt verder de projectstructuur uit. Begin mei zal er een eerste
bijeenkomst met vertegenwoordigers van alle partijen plaatsvinden.
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In deze bijeenkomst zullen nadere afspraken worden gemaakt over de wijze waarop het
project ‘aardgasloos Purmerend’ gestalte zal krijgen. Daarbij gaat het onder meer om
vragen als:
- wie kan/wil deelnemen?
- wat is de rol van de deelnemers?
- wat kan de bijdrage(n) zijn?
Tevens komt de propositie in de gemeente Beemster aan de orde.
In opdracht van de provincie doet CE Delft momenteel onderzoeken naar de
energietransitie in de Noord-Hollandse gemeenten. De resultaten van deze onderzoeken
zullen in juni 2017 worden gepresenteerd.
Voorts heeft de gemeente Purmerend de Green Deal ‘aardgasloos’ ondertekend.
Daarmee heeft zij zich verplicht om projecten op te zetten en uit te voeren die bijdragen
aan het bewerkstelligen van aardgasloze wijken c.q. buurten.
De heer Van Stam wil graag weten in hoeverre bewoners in de ‘aardgasloze’ wijken zich
op de stadsverwarming dienen aan te sluiten. Kunnen zij ook voor alternatieven kiezen?
Verder vraagt hij zich af of geothermie in Purmerend en Beemster een haalbare optie zou
kunnen zijn.
De voorzitter geeft aan dat de gemeente bewoners niet kan verplichten tot een
aansluiting op de stadsverwarming. Zij kunnen ook voor andere – gelijkwaardige –
alternatieven kiezen. Toch gaat hij ervan uit dat aansluiting op de stadsverwarming
verhoudingsgewijs goedkoper is dan realisering van andere alternatieven; vooral als de
gehele wijk en/of buurt voor deze vorm van verwarming kiest.
De heer De Man laat weten dat de SVP eerder heeft laten onderzoeken of geothermie in
Purmerend mogelijk zou zijn. Uit dit onderzoek bleek dat de opbrengsten van geothermie
niet zeker genoeg zijn. Een veld nabij Middelie zou wel geschikt kunnen zijn maar ligt te
dicht bij een gasveld. Naar verwachting zal de Staatstoezicht op de Mijnen boringen in dit
veld nimmer toestaan.
De voorzitter zegt toe om de leden van de denktank duurzaamheid op de hoogte te
houden van de ontwikkelingen met betrekking tot aardgasloos Purmerend.
04.

SPURD
Mevrouw Verwer en de heer Mantje geven aan de hand van een powerpoint-presentatie
een toelichting op de verduurzaming van sportaccommodaties in Purmerend. SPURD
heeft inmiddels al de nodige duurzaamheidsprojecten kunnen verwezenlijken. Het gaat
dan vooral om projecten in accommodaties die bij SPURD in beheer zijn.
Het realiseren van duurzaamheidsprojecten bij sportverenigingen is daarentegen veel
lastiger. Dikwijls blijkt de financiering van dergelijke projecten een knelpunt te zijn.
Op voorstel van de voorzitter gaan de Rabobank (Erica Hes), SVP (Gijs de Man) en het
bedrijfsleven (André Konijn) onderzoeken of zij SPURD kunnen helpen bij het opzetten
van duurzaamheidsprojecten in/op sportlocaties die bij verenigingen in beheer zijn. De
heer Mantje neemt het initiatief tot het plannen van een overleg op korte termijn.

05.

Duurzaamheidsbeurs Waterland
Op 22 april 2017 organiseren de gemeenten Purmerend, Beemster en Edam-Volendam
een duurzaamheidsbeurs in art-Hotel Spaander te Volendam. Veertig ondernemers en
organisaties bezetten een stand op deze beurs. Ook worden er diverse presentaties
gegeven.
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06.

Diverse projecten
a. Duurzaamheidsprijs evenementen
Recent heeft de gemeente voor de eerste keer een duurzaamheidsprijs
evenementen uitgereikt. De jury bestond uit Gijs de Man, Eljo Vos (HVC) en Mario
Hegger.
b. Energiecursussen OiP
De heer Van Stam laat weten dat er inmiddels 14 vrijwilligers zijn getraind. Deze
vrijwilligers gaan de energiecursussen (energieparty’s) begeleiden. Een eerste try-out
zal op korte termijn in het huis van de heer Van Stam plaatsvinden.
c. Zonnepanelen-projecten
OiP is bezig met het opzetten van een zonnepanelen-project op het dak van “Antonie
Gaudi”. De verwachting is dat dit project eind 2017 gerealiseerd zal zijn.

07.

Rondvraag
De heer Besseling heeft recent een airco-systeem door een duurzame variant laten
vervangen. Hij heeft in dit verband goede ervaringen opgedaan met het bedrijf dat deze
variant heeft aangebracht. Belangstellenden kunnen met hem contact opnemen.

08.

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

Actiepunt
01.
Denktank duurzaamheid op hoogte houden
van project ‘aardgasloos’
02.
Onderzoek naar mogelijkheden voor
verduurzaming sportvoorzieningen

Actienemer
Wethouder Hegger

Termijn
continu

SPURD (samen met
SVP, Rabobank)

z.s.m.
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