Nieuw Zaans Klimaat
Kick-off Klimaattafel Gemeente
Op 14 oktober 2019 was de eerste Klimaattafel Gemeente. Inwoners en ambtenaren waren
aanwezig om samen te werken aan een Nieuw Zaans Klimaat. De Klimaattafel Gemeente is
bedoeld om van elkaar te leren en in samenwerking de transitie te versnellen.
Wethouder Natasja Groothuismink opende
de bijeenkomst over het belang van
duurzaamheid. Deze klimaattafel is een
belangrijk instrument om elkaar op dit
onderwerp te ontmoeten, kennis uit te
wisselen en samenwerkingen aan te gaan.
Maar ook voor de inwoners om de
gemeente scherp te houden.
Veel ambtenaren geven aan al actief met
duurzaamheid bezig te zijn. De gemeente
heeft ook een belangrijke voorbeeldfunctie.
Maar meerdere deelnemers maken zich
zorgen dat we op het huidige tempo onze doelen niet gaan halen. Een inwoner hield hierbij
een vurig betoog om nóg eerder dan 2030-2040 te streven naar klimaatneutraliteit.
Na de kennismaking en de woorden van de wethouder werd er een toelichting gegeven op
het Nieuw Zaans Klimaat, het proces, de context en het vervolg van de Zaanse
Klimaattafels. (zie de presentatie).
Hierbij werden twee initiatieven vanuit de gemeente uitgelicht:
 Bij Vastgoed wordt er al hard gewerkt aan de verduurzaming van de gebouwen. Van
elk gebouw worden de mogelijkheden duidelijk gemaakt. Zo kunnen stapsgewijs
maatregelen worden genomen om de gebouwen klimaatneutraal te maken.
 Inkoop en aanbesteding zijn belangrijke instrumenten voor de verduurzaming van de
hele gemeente en daarbuiten. Door middel van maatschappelijk verantwoord inkopen
gaan we als gemeente namelijk eisen stellen aan de producten én de bedrijven
waarmee we werken.
De gemeente is een grote organisatie
met een grote energiebehoefte. De
opgave is daarmee groot, maar ook
enorm breed.
Zo gaat het over het verminderen van
energiegebruik van lantaarnpalen,
gebouwen en rioolgemalen. En over
landschapsonderhoud, eigen meubilair,
het wagenpark en het gebruik van
gereedschap.
Maar ook in onze catering kunnen we het
goede voorbeeld geven.

Na een toelichting op de Zaanse Klimaattafels en het landelijk klimaatakkoord
gingen we met elkaar aan de slag: welke concrete initiatieven zijn er al in de
organisatie? Maar ook: wat zijn kansrijke ideeën om mee aan de slag te gaan?
Collega’s leerden hiermee elkaars initiatieven (beter) kennen: van het gebruik van
elektrische gereedschap, het verLEDden van de openbare verlichting, het realiseren van
natuur inclusieve oevers tot aan een onderzoek naar gebruik van circulaire verkeersborden.
Na een korte pauze met prikkelende candybars met insecten (eiwittransitie), gingen we aan
de slag met de benodigdheden om deze klimaattafel tot een succes te maken. Natuurlijk
waren ‘samenwerken’ en ‘kennisuitwisseling’ belangrijk punten. De mensen die aan
verduurzaming werken, gaven aan soms tegen obstakels aan te lopen om initiatieven op te
pakken en door te pakken. Hierbij spelen tijd, geld en toewijding een belangrijke rol. Er
werden ook oplossingen genoemd. Met een ideeënbusje kan iedereen van de gemeente
meedenken. Ook worden meer integrale oplossingen genoemd. Zoals een
duurzaamheidstoets voor alle gemeentelijke plannen, duurzaamheid opnemen in de P&O
cyclus, en de rol van de gemeente en de geldstromen opnieuw bepalen. Met deze ideeën
wordt in de volgende tafels verder gewerkt.
We sluiten af met in het vizier de
gezamenlijke bijeenkomst van alle
klimaattafels op 11 december.
We proosten op de eerste bijeenkomst met
een sapje en circulair bammetjes- en
pieperbier.
Op naar een Nieuw Zaans Klimaat, waarin
de gemeente een belangrijke
voorbeeldfunctie heeft.

Deelnemers:
Van de gemeente:
Natasja Groothuismink (wethouder) – Judith Raa (raadslid) – Flip Hoedemaeker (raadslid) –
Robert de Vries (sectorhoofd) - Albin Glaser (straattoezicht) – André Bredschneijder (Havens
& Vaarwegen) – Anne Folkers (IBT) – Annemieke Smit-Edelman (Facilitaire Zaken) – Ariane
Cruz (Riolering & grondwater) – Arjan Schreuder (Wijkbeheer & Onderhoud) – Daphne van
den Bergen (inkoop & subsidies) – Elke Evers (juridisch vakspecialist) – Els Ebels (business
control) – Eric van Zundert (stadsbeheer & onderhoud) – Frank Jan Borst (wijkmanagement)
– Gijs Doeglas (ecoloog) – Janine Elsinga (klimaatadaptatie) – Jeroen de Groot (maaien &
sloten) – Juul Nederhorst (inkoop) – Madelon de Swart (straattoezicht) – Mark Molenaar
(vastgoedbeheer) – Matthijs Hendriks (bedrijfsvoering & control) – Miriam Aaras (riool) –
Naomi Snoeij (inkoop & subsidies) – Peter Wagner (ingenieursbureau) – Rob den Dulk
(inkoop) – Rob van Sante (technisch gebouwbeheer) – Sjoerd Slot (vergunningen) – Tanja
Visser (contractmanagement) – Tessa Helder (gebiedsbeheer) – Tineke Jongsma
(Bomenbeleid)
Vanuit de stad en regio:
Peter Goldstein – Megan Karlas – Wisse Beets (Nelen & Schuurmans) – Anne Marie Niks
(Gemeente Landsmeer)
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

