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01.

Opening
De voorzitter – wethouder Hegger – opent de vergadering en heet een ieder van harte
welkom. Helaas kunnen de vertegenwoordigers van SPURD nog niet bij deze vergadering
aanwezig zijn. Zij hebben toegezegd om wel bij een volgende vergadering aanwezig te zijn.

02.

Kennismakingsronde
Een ieder stelt zich voor. De voorzitter geeft aan dat de directeur van de woningbouwcorporatie Intermaris heeft laten weten dat Jos Oostenbrink niet meer bij Intermaris
werkt. Hij zal zo spoedig mogelijk een nieuwe vertegenwoordiger aanwijzen.

03.

Verslag van de vorige vergadering d.d. 26 oktober 2016
Het verslag van de vorige vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld. De actie-lijst wordt ter
vergadering doorgenomen. Een aangepaste lijst is bij dit verslag gevoegd.

04.

Toelichting op duurzaam bouwloket
De heer R(aoul) Santibanez geeft een toelichting op de activiteiten van het duur-zaam
bouwloket. Dit loket is feitelijk het energieloket van alle gemeenten in de deelregio
Zaanstreek-Waterland. Inwoners van deze gemeenten kunnen zich via een site informeren
over de duurzaamheidsmaatregelen die zij in hun eigen woning kunnen toepassen. Tevens
kunnen zij bij lokale c.q. regionale ondernemers offertes opvragen voor het toepassen van
dergelijke maatregelen.
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De heer Van Stam mist veel lokale informatie op de site van het duurzaam bouwloket.
De heer Van Baar wil weten of deze site alleen voor bewoners is bedoeld. Ook vraagt hij zich
af of de inwoners van Zaanstreek-Waterland veel gebruik maken van de door het duurzaam
bouwloket aangeboden diensten.
De heer Santibanez geeft aan dat het digitale duurzaam bouwloket uitsluitend voor inwoners
is bedoeld. Er is wel een MKB-site in ontwikkeling maar deze is nog niet geheel gereed.
Ondernemers kunnen bovendien informatie over het toepassen van duurzaamheidsmaatregelen verkrijgen bij de omgevingsdiensten waarbij ook alle gemeenten zijn
aangesloten. De site van het duurzaam bouw-loket wordt veelvuldig geraadpleegd. Er is
sprake van een toename.
Verder laat hij weten dat het mogelijk is om lokale informatie aan de site toe te voegen.
Organisaties kunnen hun informatie bij hem aanleveren. Het duurzaam bouwloket werkt niet
samen met initiatieven zoals Buurkracht en Home. Deze initiatieven hebben toch vaak een
commercieel karakter.
De voorzitter dankt de heer Santibanez voor zijn komst en zijn toelichting op de activiteiten
van het duurzaam bouwloket.
05.

Duurzaamheidsagenda gemeente Purmerend (concept)
Na een korte inleiding van de voorzitter geeft de heer Mens op de conceptduurzaamheidsagenda van de gemeente Purmerend. De inhoudelijke toelichting op de
uitvoering van de in deze agenda opgenomen punten zal zo veel mogelijk gekoppeld worden
aan de planning en control cyclus van de gemeente.
De heer Besseling vindt het van belang om in de concept-duurzaamheidsagenda onderscheid
te maken tussen voortgezet en basisonderwijs.
De heer Roelofs wil graag weten of er ook nog na deze bespreking input kan worden
gegeven.
De heer De Man complimenteert de gemeente met de concept-duurzaamheids-agenda. Hij
vindt het compleet en overzichtelijk maar waarschuwt wel voor de uitvoering van alle
actiepunten. Het is wenselijk om prioriteiten te stellen opdat er in ieder geval ook acties
worden uitgevoerd.
De heer Stegers Wentink is van mening dat een aantal – in de agenda – opgenomen acties
wel concreter kunnen worden geformuleerd. Het verdient bovendien aandacht om de
effecten van deze acties beter in beeld te brengen, bijvoorbeeld door het energieverbruik
per wijk of blok woningen.
De voorzitter laat weten dat de gemeenteraad uiteindelijk keuzes moet maken in de acties
die in de duurzaamheidsagenda zijn opgenomen. Daarbij is het wat hem betreft van belang
om rekening te houden met acties die reeds in de stad zijn opgestart. Samenwerking met
andere organisaties staat voorop.
De heer Butter voegt hieraan nog toe dat de gemeenteraad van Beemster door middel van
managementrapportages inzicht krijgt in de uitvoering van de door Beemster vastgestelde
duurzaamheidsagenda.
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06.

Stand van zaken: aardgasloos Purmerend
De voorzitter geeft aan dat Purmerend mee zal doen met de landelijke green deal
‘Aardgasloos’. DWA heeft in opdracht van de gemeente een studie gedaan naar het
opstarten van een pilot ‘aardgasloos’ in een van de wijken/buurten van Purmerend. De
resultaten van deze studie worden binnenkort aan de gemeente-raad gepresenteerd.
Cruciaal in de uitvoering van een pilot is de samenwerking met andere organisaties c.q.
instellingen in de stad, zoals bijvoorbeeld de woning-bouwcorporaties. Ondersteuning van
lokale partijen is essentieel.
De heer Van Stam vraagt zich af of al bekend is welke buurt/wijk de pilot ‘aard-gasloos’ zal
worden uitgevoerd. Wellicht kan Opgewekt in Purmerend op deze pilot aansluiten; onder
meer met behulp van de zogenaamde ‘energieparty’s’.
De heer Stegers Wentink laat weten dat Wooncompagnie bereid is om mee te werken aan
de opstart en uitvoering van het project ‘Aardgasloos Purmerend’.
De voorzitter dankt de leden van de denktank voor hun positieve reacties. Zodra er meer
bekend is, zal hij hen nader (laten) informeren.

07.

Stand van zaken diverse projecten:
a.
Duurzaamheidsprijs evenementen: De jury is bijeengeweest en heeft een selectie
gemaakt. Binnenkort zal de duurzaamheidsprijs worden uitgereikt.
b.
Energiecursussen Opgewekt in Purmerend: De energiecursussen (nu energie-party’s)
zullen binnenkort weer worden opgestart. OiP wil graag een koppeling maken met de
activiteiten van het duurzaam bouwloket.
c.
Zon op het Stadhuis en overige projecten: Het project ‘Zon op het Stadhuis’ is
afgerond. Nieuwe projecten zijn onder meer ‘Antoni Gaudi’ en de werf op De Koog.
d.
Duurzaamheidsbeurs Waterland: Op 22 april a.s. vindt de duurzaamheids-beurs
Waterland plaats. De gemeenten Purmerend, Beemster en Edam-Volendam hebben
hiertoe het initiatief genomen. Het organisatiecomité is bezig met het werven van
ondernemers voor de stands.
e.
Warme truiendag: Op 10 februari 2017 organiseert de PSG samen met de gemeente
een evenement op de Koemarkt in het kader van warme truien-dag.

08.

Rondvraag
De heer Roelofs deelt mee dat hij de denktank duurzaamheid gaat verlaten. De
vertegenwoordiging van ‘Opgewekt in Purmerend’ zal voortaan bestaan uit de heren Van
Stam en Wilschut. De heer Roelofs dankt de overige leden voor de samenwerking.
De heer Van Baar merkt op dat hij wellicht niet de juiste vertegenwoordiger van LTO is. Hij
heeft inmiddels contact met de afdeling Groot-Waterland over de vertegenwoordiging van
LTO in de denktank duurzaamheid.

09.

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

3

