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Pre-adviesnr. 14
Agendapunt
Onderwerp conferentie over duurzaamheid en 

innovatie

Middenbeemster, 26 januari 2011

Aan de raad

> voorstel

Wij stellen u voor ten behoeve van nog niet gedekte uitgaven voor het organiseren van de 
conferentie duurzaamheid en innovatie, Beemster Bronnen, een bedrag van € 15.000 uit de 
algemene reserve te bestemmen, in afwachting van een mogelijke specifieke reservering van gelden 
voor het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid.

> toelichting

In 2008 is door provincie Noord-Holland in de kosten van het Des Beemsters project Energie & 
Landschap (L&E) een cofinanciering van maximaal € 50.000 toegekend, waarvan in datzelfde jaar een 
voorschot van 80% aan de gemeente is uitbetaald. Door allerlei oorzaken vertraagde de start van het 
project om uiteindelijk pas begin 2010 daadwerkelijk te zijn begonnen op basis van nu beschikbare 
financiële middelen.

Inmiddels hebben wij besloten het Des Beemsters project als motor te gebruiken voor en te koppelen 
aan het verdere hierop te baseren duurzaamheidsbeleid.
Onderdeel van het Des Beemsters project L&E en ook van het voorgenomen duurzaamheidsbeleid is 
het organiseren van een Beemster Tafel i.c. een startconferentie over duurzaamheid en innovatie met 
relevante partijen. 
Hiervoor is aan stichting Urgenda en organisatiebureau Meneerdeleeuw gevraagd een plan en offerte 
in te dienen. De inhoud van de offerte voldoet geheel aan ons idee om deze conferentie als 
spetterende kick-off te gebruiken voor een verder traject waarbij tussen “koplopers”, agrariers, burgers, 
bedrijven, allianties kunnen worden gesloten voor verdere uitwerking van energiebronnen in De 
Beemster. Het voornemen is de conferentie te houden eind april of begin mei 2011.
Een volgend ijkpunt is dan weer het presenteren van concrete resultaten tijdens de agrarische fair op 
het Land van Mulder in 2012.

Het aangeboden programma voor de conferentie wordt geoffreerd voor maximaal € 35.080 ex BTW. 
Deze uitgaaf kan gedekt worden uit het hierboven genoemde provinciale budget. Overige uitgaven 
binnen het Des Beemsters project E&L betreffen voornamelijk advertenties en verdere publiciteit en 
ingezette formatie-uren van Bureau Des Beemsters. Aangezien het project tot uiterlijk juli 2011 loopt 
kan nog niet worden overzien hoe hoog de uiteindelijke kosten zullen uitvallen. Het uiteindelijk 
provinciaal subsidie zal ten hoogste 75% van de totale uitgaven gaan bedragen. Het overige is het 
eigen gemeentelijk aandeel. Naar verwachting zal dat ca € 15.000 euro bedragen. Daarvoor is nog 
geen specifieke dekking aangegeven. 
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Deze kosten en ook kosten van activiteiten na de conferentie (die dus niet meer specifiek vallen onder 
het Des Beemsters project L&E) kunnen ook worden gedekt uit een mogelijke toekomstige reservering 
uit de algemene reserve (NUON-gelden) ten behoeve van het voorgenomen gemeentelijke 
duurzaamheidsbeleid.
Hierover moet uw raad nog een uitspraak doen. Tot zolang stellen wij u voor de te maken uitgaven 
voorlopig via de algemene reserve te dekken. Zodra uw raad besluit tot een specifieke reservering t.b.v. 
het duurzaamheidsbeleid, kan dat weer overgeheveld worden. 

Ter wille van de voorbereidingstijd van de conferentie hebben wij opdracht gegeven deze alvast voor te 
bereiden onder het strikte voorbehoud van instemming van uw raad met de financiering.

> juridische consequenties

N.v.t.

> financiële consequenties

De kosten van genoemde conferentie kunnen grotendeels gedekt worden uit een provinciaal 
subsidie ten behoeve van het Des Beemsters project Energie&Landschap. Overige kosten (naar 
schatting ca 15.000) kunnen voorlopig via de algemene reserve worden gedekt, vooruitlopend op 
een mogelijke toekomstige reservering uit de algemene reserve (NUON gelden) ten behoeve van het 
te voeren duurzaamheidsbeleid.

Burgemeester en wethouders van Beemster,
de burgemeester, de secretaris,

H.N.G. Brinkman E. Kroese-Vrolijks


