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01.

Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Hij deelt mee dat
zijn collega-wethouder Hegger vanwege andere dringende verplichtingen niet bij deze
vergadering aanwezig kan zijn.

02.

Verslag van de vorige vergadering d.d. 24 februari 2016
Het verslag van de vorige vergadering wordt onder dankzegging ongewijzigd vastgesteld. Ter
aanvulling op dit verslag laat de heer Roelofs weten dat de salderingsregeling in ieder geval
tot 2020 geldt.

03.

Actielijst
De actielijst wordt doorgenomen. Een aangepaste actielijst is bij dit verslag gevoegd. Het
onderwerp ‘windenergie’ zal in het najaar in de denktank aan de orde worden gesteld.

04.

Toelichting op het project ‘Zon op het Stadhuis’ door de heer A. van Stam
De heer Stam geeft een korte toelichting op de stand van zaken met betrekking tot het
project ‘Zon op het Stadhuis’. Bij de provincie is subsidie aangevraagd voor de plaatsing van
zonnepanelen op maatschappelijk vastgoed. De verwachting is dat zij op korte termijn een
besluit op deze subsidie zal nemen. De heer Buseman zal dit in de gaten houden. Inmiddels
hebben 60 mensen zich voor een of meer zonnepanelen ingeschreven. De onderhandelingen
met de gemeente over het beschikbaar stellen van het dak van het stadhuis bevinden zich in
een eindfase. Momenteel worden de laatste puntjes op de i gezet.

05.

Duurzaamheidsmarkt 3 juli 2016
De voorzitter merkt op dat de gemeente Beemster samen met de gemeente Purmerend een
stand op de duurzaamheidsmarkt zal innemen.
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De heer Roelofs voegt eraan toe dat de duurzaamheidsmarkt op 3 juli a.s. zich vooral zal
richten op duurzaam wonen en vervoer. Een aantal ondernemers heeft zich al bereid
verklaard om een stand in te nemen of overige zaken te regelen. Zo stelt de Rabobank een
springkussen beschikbaar. Ook Cor Kempers, die de duurzaamheidsmarkt in Edam-Volendam
heeft georganiseerd, is bij de markt op 3 juli a.s. betrokken en heeft vooral zijn netwerk aangesproken. Verder geeft de heer Roelofs aan dat het bestuur van de OiP erg ontevreden is
over de medewerking van de stichting BOF. Volgens hem zijn er vooraf goede afspraken
gemaakt maar weigerde de BOF medewerking aan het verzoek tot het openstellen van de
winkels. De gemeente heeft de winkelopenstelling op zondagen ‘vrij’ gegeven. Het is dus aan
de winkeliers om te bepalen of zij hun winkels al dan niet op zondagen willen openen. De
heer Roelofs zegt toe om enige informatie over de duurzaamheidsmarkt aan de leden van de
denktank te doen toekomen.
06.

Diverse projecten
a.
wijkbedrijf: Wooncompagnie is in overleg met de gemeente Zaanstad over een
andere opzet van een wijkbedrijf. De contacten met Ekwadraat over dit project zijn
beëindigd.
b.
ondersteuningsstructuur energieakkoord: De heer Tuin geeft een korte toelichting op
de stand van zaken met betrekking tot de ondersteuningsstructuur energieakkoord.
In overleg met alle betrokken gemeenten is er voor 2016/2017 een actieplan in
concept opgesteld. Dit actieplan zal aan de orde worden gesteld in het portefeuillehoudersoverleg duurzaamheid van de regio Zaanstreek-Waterland. Binnenkort zal de
cursus voor bouw- en installatiebedrijven worden herhaald. De eerste sessie was
succesvol. Gebleken is dat er bij bouw- en installatiebedrijven nogal wat achterstand
in kennis over verduurzaming van woningen is. Het vve-project draait goed. Bij vve’s
bestaat behoefte aan het ondersteunen bij het (verder) verduurzamen van
wooncomplexen. Besloten is om deze ondersteuning aan 25 vve’s aan te bieden.
c.
duurzaamheidsprijs evenementen: De prijs zal in januari 2017 voor de eerste keer
worden uitgereikt. Eind 2016 komt de jury, bestaande uit Gijs de Man (SVP), Eljo Vos
(HVC) en Mario Hegger, bijeen om de eerste aanvragen te bespreken en te beoordelen.
d.
energiecursussen huurders: De heer Roelofs laat weten dat de energiecursussen
succesvol zijn. Hij merkt wel dat de belangstelling afneemt. Dus wat hem betreft is
het van belang om weer actiever te communiceren. Hij roept alle betrokken partijen
op om daaraan mee te werken. De heer Buseman zal een contactpersoon bij de wijkmanagers aan hem doorgeven. De heer Butter geeft aan dat ieder dorp in Beemster
een eigen dorpsraad heeft.
OiP heeft een koffer gekocht waarin allerlei lampen en attributen zijn opgenomen.
Deze koffer wordt voortaan meegenomen naar de energiecursussen.
Het bestuur van de OiP wil de energiecursussen graag ombouwen tot energieparty’s
waarbij niet alleen huurders maar ook kopers welkom zijn. Arie van Stam gaat nog
met Daniel Pardoen een gesprek aan over betrokkenheid van het bedrijfsleven bij
dergelijke energieparty’s.

07.

Rondvraag
De heer Buseman merkt op dat hij op korte termijn weer een afspraak wil inplannen met de
Wooncompagnie, OiP en Rusthoeve over het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de
Rusthoeve.
De heer Van Stam geeft een terugkoppeling van het overleg over ‘Tegenstroom’. In de
gemeente Haarlemmermeer is een BV opgericht door de woningbouwcorporaties en de
gemeente om zonnepanelen op huurwoningen mogelijk te maken.
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Een dergelijke BV zou ook in Purmerend/Beemster kunnen worden opgericht (samen met de
SVP). Uit een financiële doorrekening blijkt dat ‘Tegenstroom’ in Purmerend/Beemster
haalbaar kan zijn maar dan moeten de woningbouwcorporaties wel willen meewerken. Het
project bevindt zich in een onderzoeksfase. In de volgende vergadering zal de heer Van Stam
nadere informatie geven.
De heer Stegers Wentink laat weten dat Wooncompagnie zelf gaat investeren. Zij heeft een
tender uitgezet. De huurder zal ongeveer 10 euro gaan betalen. Afgesproken wordt dat
Wooncompagnie, OiP en SVP met elkaar in overleg gaan.
De heer De Man deelt mee dat de SVP en gemeente onderzoek laten doen naar het ‘aardgasloos’ maken van Purmerend. Daarmee komt Purmerend tegemoet aan de wens van de
minister om in 2050 met aardgasleveranties te stoppen. Mogelijk kan in Purmerend een pilot
worden opgestart. Hij zegt toe om in de volgende vergadering van de denktank duurzaamheid een nadere toelichting te geven.
08.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en dankt een ieder voor zijn of haar bijdrage.

Toelichting op duurzaamheidsplannen PSG:
- Op het Jan van Egmond zijn 950 zonnepanelen geplaatst.
- Alle schoollocaties zijn op de stadsverwarming aangesloten.
- Voor de plaatsing van 290 zonnepanelen op de campus is een SDE-subsidie aangevraagd.
- Inmiddels wordt 20% van de elektriciteit zelf opgewekt. PSG gaat nog proberen om dit
percentage op te krikken. Dat is nu niet mogelijk vanwege het contract alternatieve inkoop.
- Verder is er een windmolen op het dak geplaatst en zijn er enkele laadpalen voor elektrische
auto’s gerealiseerd. De laadpalen zijn aangesloten op de binnen-installatie van de school.
- Op het DaVinci zal een klein zonnepanelenproject worden ontwikkeld (ongeveer 30 panelen).
- Met OiP is een samenwerking aangegaan voor een zonnepanelenproject op basis van de
postcoderoos.
- Voor Bladergroen zal worden onderzocht of het mogelijk is om een zonneboiler te plaatsen.
- Er is een openbaar watertappunt bij school aan de Flevostraat.
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
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ACTIELIJST:
Nr.
01

02

03
04
05
06

07
08
09

10

Actiepunt
Toezenden informatie over
duurzaamheidsmarkt aan alle leden
van de denktank.
Actieplan ondersteuningsstructuur
energieakkoord delen met leden
denktank.
Overleg over energiecursussen en
bijdrage bedrijfsleven.
Windenergie agenderen voor een
volgende vergadering denktank.
Evaluatie denktank duurzaamheid.
Afspraak De Rusthoeve, OiP en
Wooncompagnie over project ‘Zon op
Rusthoeve’.
Nadere toelichting op project ‘Tegenstroom’ in Purmerend.
Nadere toelichting op onderzoek naar
‘aardgasvrij’ Purmerend.
Bijeenkomst raadsleden op 24
oktober a.s.: ideeën, suggesties aan
gemeente doorgeven.
Nagaan of website van NUDGE
gekoppeld kan worden aan websites
duurzaamheid van Purmerend en
Beemster.

Actienemer
OiP (M. Roelofs)

Termijn
z.s.m.

Gemeente (R. Tuin)

Meesturen met
agenda volgende
vergadering.
z.s.m.

OiP/PRO
H.E. Buseman/M.
Roelofs
Gemeente (HB)
Gemeente (HB)

Moet nog geregeld
worden.

OiP (A. van Stam)

Volgende vergadering

SVP (G. de Man)

Volgende vergadering

Allen

z.s.m.

Gemeente

z.s.m.

z.s.m.
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