Nieuw Zaans Klimaat
Kick-off Zaanse klimaattafel Wonen
Op 30 september 2019 was de eerste klimaattafel Wonen. Zo’n 40 inwoners, ondernemers,
ambtenaren en diverse deskundigen kwamen bijeen om samen te werken aan een Nieuw
Zaans Klimaat.
Songül Mutluer, wethouder in Zaanstad, opende de bijeenkomst. Ze benadrukte dat
samenwerken en continuïteit belangrijk is om de nodige stappen te zetten naar een
toekomstbestendige stad. En dat duurzaamheid veel positieve innovatiekracht los maakt.
In Zaanstad streven we ernaar om tussen
2030-2040 klimaatneutraal te zijn. We werken
toe naar een circulaire stad en een gezonde
leefomgeving. Dat betekent ook dat we
gezamenlijk een klimaat robuuste stad
ontwikkelen.
Het in juni gepresenteerde nationale
klimaatakkoord laat zien hoe we onze
woningen de komende jaren stapsgewijs
kunnen verduurzamen. We gaan met een
wijkgerichte aanpak van het gas af en
investeren in onze leefomgeving. Ook zien we dat het aanbod aan duurzame energie groeit
en steeds meer in lokaal eigendom komt. Om deze transitie aan te jagen zijn er al diverse
initiatieven in de Zaanstreek, zoals Impact aan de Zaan, Winst uit je woning en ThuisBaas.
Tijdens een energiek vraag- en antwoord
kennismakingsspel, gaven de deelnemers hun
mening over verschillende onderwerpen over wonen
en duurzaamheid. Daarna kwam er een toelichting
op het proces, de context en het vervolg van de
Zaanse Klimaattafels. (zie de presentatie).
Aan de slag
Aan vijf tafels verzamelden de deelnemers welke
Zaanse activiteiten er al zijn en welke goede ideeën
en voorbeelden van buiten Zaanstad zij willen
meenemen in het vervolg. Op weg naar een klimaatneutrale stad zijn er al meerdere Zaanse
voorbeelden van een (bijna) nul-op-de-meter-huis/gebouw. Met een warmtescan van de
Zaane Energie Koöperatie spotten bewoners de grootste isolatiekansen van hun huis en
inwoners krijgen ondersteuning van het Duurzaam Bouwloket. Er zijn al de eerste grote
daken met collectieve zonnepanelen in Zaanstad. Ook worden nieuwe kansen gezien in de
silo’s van Meneba en het water van de Zaan. En wat als we energie organiseren met een
direct current (gelijkstroom-netwerk)? Energieke ideeën te over!
Op weg naar een circulaire stad zijn er ook al meerdere Zaanse initiatieven zoals de
kringloopwinkels, het Repaircafe en de Facebookgroep Het Weggeefhuis. Er is de wens dat
we zorgen voor een betere afvalscheiding in de hoogbouw. De nieuwe economie vormt zich
met de ontwikkeling van een Dutch Center for Circulair Textile en de proeftuinen in de
veenweide van Assendelft.

Een gezonde leefomgeving versterken we door in wijken de tegels voor groen te
vervangen, bomen zo veel mogelijk te behouden en groene oases en
waterberging te creëren met onze tuinen en daken. Er werd besproken waar de
samenwerking nog beter kan. En waarvan meer informatie over de impact nodig
gewenst is. Deze informatie gaat mee naar de volgende bijeenkomsten.
Na een korte pauze richtten we ons op
wat we de komende periode nodig hebben
om dit tot een succes te maken. Voor onze
samenwerking wordt vooral benadrukt dat
we vertrouwen in elkaar moeten hebben,
kennis en informatie goed moeten delen
en goede voorbeelden zoveel mogelijk naar
de buitenwereld zichtbaar willen maken
met ambassadeurs en hun paradepaardjes.
Er werd onder andere geconcludeerd dat het
nodig is om belemmerende regelgeving weg te
nemen en beleid te maken dat ervoor zorgt dat initiatieven en projecten kunnen slagen.
Daarnaast is het belangrijk om jongeren, studenten en jonge ondernemers meer te
betrekken. En met hen de
duurzaamheidsinitiatieven te delen.
Daarnaast mag het ook gewoon leuk zijn
om hier met elkaar mee aan de slag te
gaan!
De bijeenkomst is afgesloten met in het
vizier de gezamenlijke bijeenkomst van
alle klimaattafels op woensdag 11
december (16.00-20.00). Tot slot is
geproost op de succesvolle eerste
bijeenkomst met een sapje en circulair
pieper- en bammetjes bier.
Aanwezig:
Ben Baars (buurtenergie), Klaas Visser (Duurzaam Bouwloket), Mark van Kollenburg
(Duurzaan), Eva Stache (architect), Jan Wijn / Klazien Hartog (Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier) Jan van Tent Beking / Onno Elema / Ria Bruggman
(Huurdersorganisatie Zaanstad), Jan Tent (Huurdersoverleg Zaanstreek), Rob Smits (Impact
aan de Zaan), Ruud Meijns (M&O techniek), Peter Goldstein (nul-op-de-meter
woningeigenaar), Elisa Souverein (Parteon), Patrick van Diepen (Van Diepen Vastgoed),
Dirk van Arum (actieve VvE bewoner), Ram van Erkelens (Woonduurzaam adviesbureau),
Gerard Platjouw / Thecla Graas (Zaanse Energie Koöperatie), Els Bakker (Bureau op het
Plein), Roëlle Lanser / Arthur van Heese (Woningcorporatie ZVH), Wouter van Twillert (CCreators), Anja van Laere / Eva Eistert / Marion Bregman / Paul Triesscheijn (actieve
bewoners), Pepita Onrust (Rabobank Zaandam).
Vanuit de gemeente: Songül Muetler (wethouder), Ron Schmidt (sectorhoofd), Romkje
Mathkor (gemeenteraadslid), , Willeke Koops, Maria Santman, Marina Schuit, Cato Bechtold,
Erna Hilbers, Femke Nagel, Gerrie Ruijsink, José Duindam, Levinus Jongmans, Yolanda van
Diepen en Robbert Willé.
Ook meebouwen aan een Nieuw Zaans Klimaat?
Volg onze website https://nieuwzaansklimaat.zaanstad.nl/home
Deel ontwikkelingen op sociale media met #NieuwZaansKlimaat
Geef input of meld je aan via nieuwzaansklimaat@zaanstad.nl

