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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. 14 februari 2018
Het verslag van de vorige vergadering d.d. 14 februari 2018 wordt ongewijzigd
vastgesteld.

03.

Presentatie ‘verduurzaming zorginstellingen’
De heer E. Hanssen de Boer geeft een toelichting op de verduurzaming van de zorginstellingen die bij de Zorgcirkel zijn aangesloten. In diverse instellingen zijn energiebesparende maatregelen getroffen. Deze maatregelen worden met enige regelmaat
gemonitord. Gebleken is dat er redelijk veel energie (en geld) is bespaard. De leden van
de denktank duurzaamheid spreken hun waardering uit over de bereikte resultaten. De
vraag is wel wat andere zorginstellingen doen en hoe verduurzaming ook bij deze
instellingen onder de aandacht kan worden gebracht. De voorzitter laat weten dat hij dit
punt nog eens aan de orde wil stellen in de overleggen die de gemeente met de zorg
heeft.

04.

Presentatie ‘verduurzaming monumenten’
De heer T. Huizer geeft een toelichting op de stand van zaken met betrekking tot de verduurzaming van de monumenten. Een paar jaar geleden heeft de gemeente Waterland
het initiatief genomen tot het opstarten van een project ‘verduurzaming monumenten’.
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In het kader van het toenmalige energieakkoord zijn hiervoor middelen beschikbaar
gekomen, maar dan wel voor de gehele regio Zaanstreek-Waterland. De gemeente
Waterland is en blijft de initiatiefnemer en projectleider van dit project. In Beemster en
Purmerend zijn voor 2 monumenten (een stolp en een aansprekende historische woning)
energiescans uitgevoerd. De eigenaren van beide monumenten zijn bereid de nodige
energiebesparende maatregelen te treffen. Het projectbureau kan hierbij eveneens
ondersteunen. Tevens houdt dit bureau zich bezig met de informatievoorziening over
duurzaamheid en monumenten (onder meer via de website en talloze bijeenkomsten
met monumenteneigenaren). Overigens worden de resultaten van alle energiescans
geplaatst op de zogenaamde ‘Groene Menukaart’.
05.

Stand van zaken: project ‘Aardgasvrij Purmerend’
De heer Verplanke geeft een toelichting op de stand van zaken met betrekking tot het
project ‘Aardgasvrij Purmerend’. In zijn toelichting komen de volgende aspecten aan de
orde:
- Ongeveer 62% van de bewoners heeft de intentieverklaring getekend.
- Er is een subsidieregeling opgesteld voor bewoners in de pilotwijk die specifieke
maatregelen dienen te treffen. Deze regeling komt op 14 juni a.s. aan de orde in de
raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB) en op 28 juni a.s. in de
gemeenteraad.
- Op 12 juni is er een bewonersavond gepland.
- De gemeente gaat een aanvraag indienen voor een zogenaamde ‘proeftuin’ bij het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

06.

Duurzaamheidsbeurs Waterland
De heer Van Stam geeft een toelichting op de evaluatie van de duurzaamheidsbeurs
Waterland die op 14 april 2018 is georganiseerd. De reacties van sprekers, standhouders
en ondernemers waren positief tot zeer positief. De wethouders van Edam-Volendam,
Beemster, Landsmeer en Purmerend willen ook in 2019 weer een duurzaamheidsbeurs
organiseren. Deze beurs zal ditmaal in Beemster plaatsvinden. De voorbereidingen zijn al
weer gestart.

07.

Overige projecten
a. Softs
Het contract met Softs is getekend. De organisatie gaat de komende tijd met tal van
ondernemers in gesprek over het realiseren van een zogenaamde Soft-point. De
opbrengsten daarvan komen ten goede aan duurzaamheidsprojecten bij maatschappelijke instellingen.
b. Zonnepanelenprojecten
De belangstelling voor het zonnepanelenproject op ‘Antonie Gaudi’ is groot. OiP wil
de komende tijd met nog meer locaties aan de slag, zoals onder meer ‘De Kraal’. Zij
wil daartoe op korte termijn nadere afspraken met de gemeente (onder meer vastgoed) maken.
c. Energieparty’s
De energieparty’s verlopen naar tevredenheid. In de pilotwijk voor aardgasvrij loopt
een aantal specifieke projecten. OiP is tevreden over de wijze waarop zij hierbij door
de gemeente (projectteam aardgasvrij) worden ondersteund.
d. Solarbotenrace
Eind juni vindt in Purmerend en Beemster de solarbotenrace plaats. Op 21 juni 2018
worden de (inter)nationale teams in het stadhuis van Purmerend ontvangen. Op
dezelfde dag is er een extra vergadering van de denktank ingepland waarin een
nadere toelichting zal worden gegeven op zonne-energie en vervoer.
2

e. Regionale veiling zonnepanelen
De regionale veiling voor zonnepanelen loopt en wordt eind mei ‘afgesloten’. Dan is
ook duidelijk hoeveel bewoners in Purmerend bereid zijn tot het plaatsen van zonnepanelen op hun dak(en).
08.

Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

09.

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.
Afspraken over gebruik daken
maatschappelijke instellingen voor
zonnepanelenprojecten (via gemeente).
03.
Resultaten van onderzoeken naar toepassing
van groen in relatie tot klimaatstress delen
met denktank duurzaamheid
04.
Financiering zonnepanelenprojecten
05.
Overleg met zorg over ‘duurzaamheid’

Actienemer
Wethouder Hegger

Termijn
continu

Gemeente, OiP

z.s.m.

Intermaris

t.z.t.

Gemeente/Rabobank z.s.m.
Gemeente
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