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Strategische highlights

 

 

In 2017 is door Opgewekt in Purmerend hard gewerkt aan het realiseren en stimuleren van het 
gebruik van duurzame energie voor en door inwoners van Purmerend en omgeving. Eind 2016 is 
het project Zon Op Stadhuis Purmerend gerealiseerd. Door dit project kwamen 272 zonnepanelen 

op het dak van het stadhuis Purmerend beschikbaar, waarin door 39 deelnemers deelgenomen 
wordt. In 2017 heeft de overdracht plaatsgevonden aan Coöperatie Zon Op Purmerend en is 
decharge verleend aan Opgewekt in Purmerend voor de realisatie van dit project. 
 Een volgend zonnepanelenproject, Zon Op Antoni Gaudi, is in de loop van dit jaar uit de 
startblokken gekomen en inmiddels in het stadium dat panelen aangeboden worden aan 
geïnteresseerden.  
 

In het verslagjaar is onder meer de financiële en technische haalbaarheid van het project 
onderzocht en onderhandeld met de betrokken partijen. Het project Zon Op Antoni Gaudi wordt 
gerealiseerd op het dak van één van de gebouwen van de Purmerendse ScholenGroep en biedt 
ruimte aan 166 panelen. 

  
Het derde zonnepanelenproject bevindt zich in de onderzoeksfase. Voor de sportaccommodaties 

van SPURD in Purmerend is een inventarisatie gemaakt welke daken mogelijk geschikt zijn voor 
het realiseren van zonnepanelenprojecten. Het eerste dak dat potentieel beschikbaar komt, is het 
dak van De Kraal in Purmerend. Het project Zon Op de Kraal Purmerend bevindt zich in de 
onderzoeksfase. In 2017 is de technische haalbaarheid voor het plaatsen van panelen op dit dak 
onderzocht. De verwachting is dat eind 2018 het project Zon Op De Kraal Purmerend zich in de 
realisatiefase bevindt. 
 

Naast zonnepanelenprojecten, is Opgewekt in Purmerend actief om energiebesparing te stimuleren. 
In het kader hiervan zijn Energy Besparingsparty’s georganiseerd. Tijdens een Energy 
Besparingsparty wordt inzicht verkregen in het gebruik van energie en met welke maatregelen 
energiebesparing mogelijk is. In 2017 zijn 7 Energy party’s georganiseerd. 
 
Opgewekt was ook dit jaar vertegenwoordigd in de Denktank Duurzaamheid van de gemeente 
Purmerend/Beemster. Als onafhankelijke partij heeft Opgewekt in Purmerend voorlichting verleend 

in het pilot project Aardgasvrij Purmerend. Opgewekt in Purmerend is één van de organisatoren en 

deelnemers aan de Regionale Duurzaamheidsbeurs die in 2017 in Volendam heeft plaats gevonden. 
Ook presenteerde Opgewekt in Purmerend zich tijdens de Dag van de Duurzaamheid in Purmerend. 

Financiële highlights

 

 

Voor het project Zon op Antoni Gaudi (ZOAG) heeft de school een subsidie van  € 8.134,00 van de 

provincie Noord-Holland toegezegd gekregen. Dankzij deze subsidie werd het project realiseerbaar 
en bleef de aanbiedingsprijs voor een paneel onder de prijs die door ons als maximaal haalbaar 
bepaald was. Ook inwoners van Purmerend met een lager inkomen zijn hierdoor in staat een 
paneel aan te schaffen en bij te dragen aan het opwekken van duurzame energie. 
Met behulp van de in 2016 ontvangen subsidies voor het Energie Besparingsproject heeft 
Opgewekt in Purmerend trainers voor Energie Besparing Party op kunnen leiden en  7 energy 

party’s kunnen verzorgen, onder andere voor schuldhulpverleners. 
Van de gemeente Purmerend heeft Opgewekt in Purmerend voor de jaren 2017 en 2018 een 

subsidie van in totaal € 4.600 toegezegd gekregen voor de lopende activiteiten van de stichting. 
In 2017 heeft Opgewekt in Purmerend de ANBI status verkregen. Deze status wordt toegekend aan 
instellingen die beogen bij te dragen aan algemeen maatschappelijk nut en die aan bepaalde 
voorwaarden voldoen. 
 



 

 

Highlights organisatie 

 

 
Opgewekt in Purmerend heeft haar website in 2017 geprofessionaliseerd en de inhoud beter 
beschikbaar gemaakt voor geïnteresseerden in duurzaamheid. Ook heeft Opgewekt in Purmerend 
visitekaartjes en jasjes laten maken om zich professioneel te kunnen presenteren. 
In het voorjaar is afscheid genomen van projectleider Martijn van Santen. Zijn werkzaamheden 
voor het project Zon Op Antoni Gaudi zijn overgenomen door Wim Wilschut en Hans Loogman.  

Vanaf 1 november heeft Nicole Ziesemer de bestuursfunctie secretaris overgedragen aan Erik 
Treffers. Per 15 januari 2018 is de overdracht voltooid en heeft de formele wijziging 
plaatsgevonden.  
Gertjan van Keulen is in het najaar van 2017 gestart als projectleider van Zon Op de Kraal 
Purmerend. 

Vooruit kijken

 

 

In 2018 verwacht Opgewekt in Purmerend de zonnepanelen van Zon Op Antoni Gaudi in gebruik te 
kunnen nemen en vervolgens over te dragen aan Coöperatie Zon Op Purmerend. Het project Zon 
Op De Kraal Purmerend bevindt zich eind 2018 in de eindfase. 
 
De planning is om in 2018 1x per maand een Energy Besparingsparty’s te organiseren. Ook in 2018 

zal Opgewekt in Purmerend deelnemen aan duurzaamheidsbeurzen en (Denktank) activiteiten. 
 
 
Arie van Stam 
Voorzitter  Stichting Opgewekt in Purmerend 
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