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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. 25 mei 2016
Op pagina 3 wordt gesproken over een zonnepanelenproject op het Da Vinci College. Het
gaat echter niet om 30 maar om 180 zonnepanelen. Mevrouw Tetteroo en de heer Konijn
waren bij de vorige vergadering aanwezig. De secretaris zal het verslag aanpassen. Overigens
wordt dit verslag vastgesteld.

03.

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

04.

Kansen voor windenergie
De heer Steenhorst geeft een presentatie over de mogelijkheden van windenergie in
Purmerend. Hij zal zijn presentatie aan de secretaris mailen. Laatstgenoemde zal deze
presentatie vervolgens aan alle leden van de denktank doormailen.
Volgens de heer Van Baar is agrarische grond uitermate geschikt voor een combinatie van
zonne- en windenergie. Helaas is de gemeente Beemster niet bereid aan de plaatsing van
windmolens mee te werken. Ook de plaatsing van zonnepanelen in het agrarisch gebied is
beperkt.
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De voorzitter wijst op het stringente provinciale beleid met betrekking tot windmolens. Op
grond van dit beleid is het niet toegestaan om solitaire windmolens te plaatsen. Een solitaire
windmolen zou wat hem betreft perfect kunnen worden geëxploiteerd door bewonerscorporaties zoals Opgewekt in Purmerend. In Waterland staat een dergelijke windmolen.
Deze windmolen levert niet alleen energie op maar ook opbrengsten waarvan een deel ten
goede komt aan de samenleving.
De leden van de denktank duurzaamheid pleiten voor meer afstemming en samenwerking in
de regio. Wellicht kunnen regiogemeenten op enigerlei wijze gezamenlijk investeren in windenergie. De voorzitter zal (laten) nagaan of hiervoor bij deze gemeenten voldoende draagvlak bestaat.
05.

Actieplan energieakkoord
De heer Tuin merkt op dat de bestuurders van de regio Zaanstreek-Waterland recent een
actieplan hebben vastgesteld. Dit actieplan richt zich uitsluitend op acties met betrekking tot
de energiebesparing bij de particuliere woningvoorraad. Een paar jaar geleden hebben de
betrokken gemeenten geld ontvangen om dergelijke acties uit te voeren. Een groot deel van
dit geld is/wordt besteed aan het duurzaam bouwloket. Het overige deel zal de komende
periode worden ingezet om de vraagzijde te stimuleren. In Purmerend gaat het dan om
acties op het gebied van vve’s en voortzetting van de energiecursussen/cafés.
De heer Van Stam betreurt het dat hij pas heel recent telefonisch is benaderd over het
uitvoeren van een specifieke actie gericht op vve’s in Purmerend. Bij de uitvoering van deze
actie ziet hij echter een grote rol voor de OiP. Hij is bereid deze rol op te pakken en gaat
hierover graag het gesprek aan met de gemeente. De heer Tuin zal hem voor een gesprek
uitnodigen.

06.

Aardgasloos Purmerend
De heer De Man geeft aan dat er recent onderzoek is gedaan naar de (verdere) verduurzaming van de verwarming in Purmerend. Concreet gaat het daarbij om de vraag of en zo, ja
hoe de verwarming van Purmerend kan plaatsvinden zonder gebruik te maken van aardgas.
Recent heeft de Minister van Economische Zaken besloten om in 2045 te stoppen met aardgas. Tot dusverre is echter nog onduidelijk hoe hij dit wenst te bewerkstelligen. Purmerend
hoopt op enigerlei wijze te kunnen inspelen op het besluit van de minister, maar dat
betekent wel dat ook hij Purmerend moet helpen bij het realiseren van de doelstellingen.

07.

Diverse projecten
a.
duurzaamheidsprijs evenementen: Inmiddels zijn er 20 verzoeken bij de gemeente
binnengekomen. In november gaat de jury, bestaande uit Gijs de Man, Eljo Vos en
Mario Hegger, zich over deze inzendingen beraden.
b.
energiecursussen huurders: OiP wil de energiecursussen ombouwen tot energieparty’s. Over de wijze waarop vindt nog discussie plaats. Als OiP in grote lijnen de
strategie heeft bepaald, dan zal nader overleg met het bedrijfsleven plaatsvinden.
c.
duurzaamheidsbijeenkomst raadsleden: Gepland op 24 oktober 2016. De secretaris
zal een memorandum rondsturen. Hij vraagt aan leden van de denktank om in de
bijeenkomst kort iets te vertellen over concrete projecten/acties. Naar alle waarschijnlijkheid zal Marjan Minnesma, voorzitter van Urgenda, de aftrap verzorgen.
d.
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.
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e.

f.

Zon op het stadhuis: OiP en gemeente zijn het in grote lijnen eens over de plaatsing
van zonnepanelen op het dak van het stadhuis. Het college neemt hierover volgende
week (6 september 2016) een definitief besluit. Overigens zal de gemeenteraad nog
wel een besluit moeten nemen over het maken van een uitzondering op de Wet
Markt en Overheid. OiP is nog bezig met een aantal soortgelijke projecten in
Purmerend.
Tegenstroom: OiP is samen met de SVP en de woningbouwcorporaties bezig met het
ontwikkelen van enkele varianten. Momenteel worden deze varianten nader doorgerekend. Dan wordt duidelijk of en hoe realisering van een project vergelijkbaar met
Tegenstroom in Purmerend mogelijk is.

08.

Rondvraag
Mevrouw Hes stelt voor om NUDGE voor de volgende vergadering te agenderen. De leden
van de denktank gaan hiermee akkoord. Mevrouw Hes zal een vertegenwoordiger van
NUDGE op de hoogte stellen.

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

Actiepunt
Nader overleg over organisatie
regionale duurzaamheidsbeurs.
Overleg met OiP over mogelijkheden
ondersteuningsstructuur energieakkoord/innovatieve aanpakken.
Overleg over energiecursussen en
bijdrage bedrijfsleven.

Actienemer
Gemeente (HB)

Termijn
z.s.m.

Gemeente (R. Tuin)

z.s.m.

OiP/PRO

Nadat intern beraad in
OiP heeft
plaatsgevonden

Onderzoek naar samenwerking op het
gebied van windenergie in regio.
Evaluatie denktank duurzaamheid.
Bijeenkomst raadsleden op 24
oktober a.s.: rondsturen (secr.).
Reacties van denktankleden
doorgeven.
NUDGE voor volgende vergadering
agenderen. Mevrouw A. Verkerk
(gemeente) hiervoor uitnodigen i.v.m.
websites duurzaamheid.

Gemeente
(wethouder)
Gemeente (HB)
Allen

z.s.m.

Gemeente/Rabobank

Volgende vergadering

3

