DENKTANK DUURZAAMHEID
verslag
Datum
Aanwezig

:
:

Gast
Afwezig m.k.

:
:

26 oktober 2016
M.T.A. Hegger, wethouder duurzaamheid gemeente
Purmerend (voorzitter);
D. Butter, wethouder duurzaamheid gemeente
Beemster;
W. Wilschut, Opgewekt in Purmerend;
A. van Stam, Opgewekt in Purmerend;
M. Roelofs, Opgewekt in Purmerend;
Mw. H.C.M. Hes, Rabobank Waterland;
A. Konijn, Beemster Ondernemer;
H. Maes, Rabobank Waterland;
Mw. M.T. Tetteroo-Mathijsen, Stadsverwarming Purmerend;
Mw. A. Verkerk, gemeente Purmerend (duurzaamheidssite);
H.E. Buseman, beleidsmedewerker gemeente Purmerend;
Mw. L. Bruin, NUDGE;
J. Besseling, Purmerendse Scholen Gemeenschap (PSG);
D. Pardoen, voorzitter Purmerendse Regio Ondernemers;
P. Stegers Wentink, Wooncompagnie;
J. Oostenbrink, Intermaris;
G. de Man, Stadsverwarming Purmerend;
R. Tuin, beleidsmedewerker gemeente Purmerend;
J. van Baar, Land- en Tuinbouworganisatie (LTO);
Mw. M. Wever, beleidsmedewerker duurzaamheid van de
gemeente Purmerend

01.

Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Hij vindt het
opvallend dat een aantal leden van de denktank niet bij deze vergadering aanwezig is, en
vraagt zich af of dat met de agendapunten te maken heeft. Bij een volgende gelegenheid wil
hij hierover graag met hen van gedachten wisselen.

02.

Verslag van de vorige vergadering d.d. 31 augustus 2016
Het verslag van de vorige vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld.

03.

Actielijst
De actielijst wordt doorgenomen. Een aangepaste actielijst is bij dit verslag gevoegd.

04.

NUDGE
De presentatie over NUDGE is bij het verslag gevoegd. NUDGE is hoofdzakelijk een netwerk
van mensen en organisaties die op enigerlei wijze met duurzaamheid bezig zijn. Het is vooral
een middel om de interactie over duurzaamheid te bevorderen. Voor deelname van
professionele organisaties aan NUDGE wordt een bijdrage ad € 5.000,-- gerekend. De
Rabobank Waterland en de Stadsverwarming Purmerend zijn al lid van NUDGE. Zij gebruiken
het netwerk vooral om de Purmerenders, die bij NUDGE actief zijn, te informeren over
nieuwe ontwikkelingen. Voor de gemeenten zou NUDGE een aanvulling kunnen zijn op de al
bestaande communicatiemiddelen zoals de duurzaamheidswebsites.
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De heer Buseman en mevrouw Verkerk zullen bezien wat de mogelijkheden zijn. De
vertegenwoordigers van NUDGE zijn bereid om in apart gesprek deze mogelijkheden nog
eens nader toe te lichten.
05.

Stand van zaken: actieplan energieakkoord
De heer Roelofs merkt op dat het bestuur van OiP recent overleg heeft gevoerd met
vertegenwoordigers van de SVP, het bedrijfsleven, de woningbouwcorporaties en het
duurzaam bouwloket. Het idee bestaat om een energieparty te gaan organiseren. Een
energieparty is in grote lijnen te vergelijken met een tupperwareparty. Met dergelijke
energieparty’s zijn in andere delen van het land al positieve ervaringen opgedaan. OiP wil de
bestaande energiecursussen daarom ombouwen tot energieparty’s.
De voorzitter en de heer Butter geven aan dat wijk- en dorpsraden wellicht wel
geïnteresseerd zijn in het initiatief van de OiP. Zij kennen de wijk (of het dorp) goed en
kunnen contacten leggen met mensen die op het gebied van energie reeds vooroplopen. De
heer Buseman zal de wijkmanagers nader informeren en bij hen nagaan hoe OiP haar
initiatief bij de wijk- en dorpsraden naar voren kan brengen.
De heer Butter geeft nog een nadere toelichting op het plan om individuele bewoners een
energiescan aan te bieden.
De heer Roelofs laat nog weten dat OiP ook gaat proberen om flatteams bij het initiatief
‘energieparty’ aan te haken. Een aantal flatteams is heel actief op het gebied van energie en
energiebesparing.

06.

Duurzaamheidsbeurs Waterland
De heer Buseman koppelt terug over de recente vergadering met bewonerscorporaties
(waaronder OiP), de ondernemersorganisaties (waaronder PRO) en de gemeenten EdamVolendam, Waterland, Beemster en Purmerend over het voornemen tot het organiseren van
een regionale duurzaamheidsbeurs in de regio Waterland. Het is de bedoeling om deze beurs
in Hotel Spaander te Volendam te laten plaatsvinden. Vooralsnog is hiervoor zaterdag 22
april 2017 ingepland.
De overige aspecten zullen in de komende weken nader worden uitgewerkt door een kleine
werkgroep waarvan Cor Kempers (Edam-Volendam), André Konijn (Beemster), Arie van Stam
(OiP Purmerend) en Harry Buseman (Purmerend) deel uitmaken. Het is nadrukkelijk de
bedoeling om de ondernemersorganisaties direct bij de organisatie te betrekken. Om dit te
kunnen doen, dienen zij over concrete informatie te beschikken (aantal stands, prijs e.d.). De
werkgroep hoopt deze informatie eind 2016/begin 2017 gereed te hebben zodat de
vertegenwoordigers van de betrokken ondernemersorganisaties daarmee de ‘boer op
kunnen gaan’.

07.

Diverse projecten
a.
duurzaamheidsprijs evenementen: Inmiddels zijn er een aantal verzoeken
binnengekomen. Op 11 januari 2017 gaat de jury, bestaande uit Gijs de Man, Eljo Vos
en Mario Hegger, zich over deze inzendingen beraden. Eind januari/begin februari
2017 zal de duurzaamheidsprijs voor de eerste keer worden uitgereikt. De leden van
de denktank duurzaamheid zullen hiervoor worden uitgenodigd.
b.
energiecursussen huurders: zie agendapunt 05.
c.
terugkijken op duurzaamheidsbijeenkomst raadsleden: Zowel raadsleden als overige
aanwezigen hebben positief gereageerd op de bijeenkomst over duurzaamheid op 24
oktober jl.
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d.

e.

f.

De voorzitter geeft aan dat de gemeente nu verder gaat met het voorbereiden van
een duurzaamheidsagenda voor de gemeente Purmerend. Deze duurzaamheidsagenda zal ook aan de denktank worden voorgelegd.
regionale duurzaamheidsbeurs: De voorzitter laat weten dat hij met zijn collega’s van
Beemster, Waterland en Edam-Volendam overeenstemming heeft bereikt over het
organiseren van een regionale duurzaamheidsbeurs. De komende periode zal dit idee
nader worden uitgewerkt. Bij deze uitwerking zullen ook OiP en andere bewonerscorporaties worden betrokken.
Zon op het stadhuis: Binnenkort vindt er een gesprek plaats tussen de gemeente en
OiP over ‘Zon op het stadhuis’. Naar verwachting zullen de zonnepanelen nog dit jaar
worden geplaatst.
Aansluiting SPURD: De aanwezigen stemmen in met de aansluiting van SPURD bij de
denktank duurzaamheden. De secretaris zal de vertegenwoordiger van SPURD
informeren over de komende vergaderingen.

08.

Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

08.

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

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

ACTIELIJST:
Nr.
01
02
03

04
05
06

07

08

Actiepunt
Nader overleg over organisatie
regionale duurzaamheidsbeurs.
Wijkmanagers informeren over
energieparty’s.
Aansluiting SPURD bij denktank.
SPURD uitnodigen en informeren over
komende vergaderingen.
Onderzoek naar samenwerking op het
gebied van windenergie in regio.
Evaluatie denktank duurzaamheid.
Bezien of NUDGE een aanvulling kan
zijn op duurzaamheidssite
gemeenten.
Uitreiking duurzaamheidsprijs
evenementen, uitnodigen leden
denktank duurzaamheid.
Duurzaamheidsagenda Purmerend
bespreken in denktank.

Actienemer
Gemeente (HB)/OiP
(Arie van Stam)
Gemeente (HB)

Termijn
continu
z.s.m.

Gemeente (HB)

Gemeente
(wethouder)
Gemeente (HB)
Gemeente (HB/AV)

Gemeente (HB)

z.s.m.

Eind januari/begin
februari 2017

Gemeente
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