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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. 12 april 2017
Het verslag van de vorige vergadering d.d. 12 april 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van dit verslag worden nog de volgende kanttekeningen geplaatst:
a. Aan de duurzaamheidsagenda van de gemeente Purmerend is een begroting toegevoegd. De gemeenteraad heeft recent besloten tot het beschikbaar stellen van €
470.000,-- voor duurzaamheid in 2017.
b. SPURD heeft nog geen overleg gehad met Rabobank, SVP en OiP over het verduurzamen van gebouwen op/nabij sportclubs. De heer Mantje neemt op korte
termijn het initiatief tot een plannen van een dergelijk overleg.

03.

Stand van zaken: project ‘aardgasvrij Purmerend’
De voorzitter merkt op dat Purmerend op het gebied van ‘gasvrij’ koploper wil zijn. De
propositie voor het afkoppelen van gas en het realiseren voor alternatieven moet zo
gunstig zijn dat inwoners deze zonder slag of stoot willen accepteren. Het is dan eerder
een kwestie van ‘verleiden’ dan van ‘opleggen’. De optie ‘gas’ is niet meer aan de orde.
Hoewel 'stadsverwarming’ een belangrijke – en waarschijnlijk een goedkope(re) – optie
zal zijn, kan en wil de gemeente ook andere mogelijkheden bespreekbaar maken.
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Het aanbevelen van één optie is volgens hem strijdig met het beginsel dat de
gemeentelijke overheid zich niet met de onderlinge concurrentieverhoudingen mag
bemoeien.
De heer Mens voegt hieraan nog toe dat een aantal woningen inmiddels is gescand. De
kosten voor het ‘gasvrij’ maken van deze woningen zijn inzichtelijk gemaakt. Op basis
daarvan kunnen gesprekken met de bewoners worden gevoerd. Het is de bedoeling om
deze gesprekken – samen met de overige stakeholders – aan te gaan en daarbij ook
bijvoorbeeld banken en bedrijven te betrekken.
In september of oktober komen de voorstellen met betrekking tot het project ‘Gasvrij
Purmerend’ aan de orde in de gemeenteraad. Nadat de gemeenteraad met deze voorstellen heeft ingestemd, zal de communicatie met de betrokken bewoners worden
opgestart. De leden van de denktank zullen hiervoor op enigerlei wijze worden
ingeschakeld.
04.

Toelichting op energy-party’s van Opgewekt in Purmerend
De heren Roelofs en Loogman geven een toelichting op de energy-party’s die Opgewekt
in Purmerend na de zomerperiode in Purmerend gaat organisatie. In zekere zin zijn deze
party’s te vergelijken met de zogenaamde ‘tupperware-party’s’. Het is vooral de
bedoeling om bewoners inzicht te geven in het energieverbruik in de eigen woning en in
de wijze waarop dit verbruik kan worden verminderd. Inmiddels zijn er 14 vrijwilligers
opgeleid. Zij hebben in de afgelopen periode al enkele proeftrajecten gedraaid. Deze
trajecten zijn goed bevallen.
De heer Roelofs vraagt alle leden van de denktank ondersteuning bij het communiceren
over de energy-party’s. Het dient wat hem betreft een repeterend karakter te krijgen
zodat alle bewoners op z’n minst weten van het bestaan van dergelijke party’s.
De voorzitter is bereid om de communicatiekanalen van de gemeente in te zetten voor
het informeren van bewoners over de energy-party’s. Overigens vraagt hij zich wel af of
het mogelijk is om andere partijen, zoals bijvoorbeeld banken, bouw- en installatiebedrijven, bij deze party’s te betrekken. Hij meent dat bewoners hierdoor nog meer
geneigd zullen zijn tot het uitvoeren van concrete acties.
De heer Tip merkt op dat Intermaris ledlampen aan haar huurders cadeau geeft. Dit helpt
bij het aangaan van een eerste gesprek over energiebesparing.
De heer Roelofs geeft nog aan dat er afspraken zijn gemaakt over de bijdrage van het
Duurzaam Bouwloket aan de energy-party’s. DBL kan een scanner beschikbaar stellen
waarmee bewoners inzicht krijgen in de zogenaamde ‘warmtelekken’. De vrijwilligers van
OiP krijgen een cursus over het gebruik van deze scanner. De kosten van deze cursus
worden door de gemeente betaald.

05.

Duurzaam Bouwloket
Het communicatieplan van het Duurzaam Bouwloket wordt voor kennisgeving aangenomen. De gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland hebben recent besloten om
het DBL financieel te blijven ondersteunen. DBL is eigenlijk het energieloket voor
eigenaren van koopwoningen die meer willen weten over het treffen van energiebesparingsmaatregelen of het opwekken van duurzame energie.
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06.

Diverse projecten
a. Duurzaamheidsbeurs
De heer Van Stam laat weten dat de regionale duurzaamheidsbeurs, die op 22 april jl.
heeft plaatsgevonden, recentelijk samen met de wethouders van Edam-Volendam,
Beemster en Purmerend is geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie is besloten om
in 2018 opnieuw een regionale duurzaamheidsbeurs te organiseren; dit keer in
Purmerend. De voorzitter hoopt dat deze beurs dan in de nieuwe sporthal kan
plaatsvinden. De heer Buseman heeft hierover al contact gehad met de beheerder
van deze sporthal, SPURD.
b. 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. Inmiddels is
hiervoor in het kader van de regeling ‘zonnestroom op maatschappelijk vastgoed’
subsidie bij de provincie aangevraagd. Op een vraag van de voorzitter merkt de heer
Van Stam op dat er nog voldoende belangstelling bij Purmerenders is.

07.

Rondvraag
De heer Van Stam geeft aan dat ‘Opgewekt in Purmerend’ de ANBI-status heeft
gekregen.
De heer Butter laat weten dat de gemeenteraad van Beemster zich eveneens heeft
uitgesproken voor het ‘gasvrij’ maken van woonwijken in deze gemeente. Beemster trekt
hierin zo veel mogelijk met Purmerend op.
De heer Tip deelt mede dat er onderzoek wordt gedaan naar de effecten van groen op
‘klimaatstress’. Het gaat daarbij vooral om de vraag of de toepassing van groen kan
bijdragen aan het verminderen van wateroverlast in de toekomst en/of het isoleren van
huizen (groene daken). Hij wil de resultaten van dit onderzoek graag te zijner tijd in de
denktank duurzaamheid zullen worden besproken. De overige leden willen graag kennis
nemen van deze resultaten.

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
03.
Nagaan of eigen communicatiemiddelen
kunnen worden ingezet voor het bekend
maken van de energy-party’s
04.
Resultaten van onderzoeken naar toepassing
van groen in relatie tot klimaatstress delen
met denktank duurzaamheid

Actienemer
Wethouder Hegger

Termijn
continu

SPURD (samen met
SVP, Rabobank)
Allen

z.s.m.

Intermaris

t.z.t.

z.s.m.
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