
 

 

 

 

 

 

Fractie: D66 

Naam: Wim van Wegen 

Onderwerp: Duurzaamheidswinkel 

Datum indiening vragen: 11 februari 2015 

 

De D66-fractie heeft een reeks vragen over de duurzaamheidswinkel. Deze luiden als 

volgt: 

Vragen: 

1. Wat is de relatie duurzaamheidswinkel en economie? 

Antwoord: 

Zoals in de aanbieding van het NMFF verwoord is, heeft de winkel tot doel om 

de economische ontwikkeling te bevorderen door het stimuleren van nieuwe 

duurzame bedrijfsvormen en daarmee samenhangend de creatie van banen. 

 

2. Wat gebeurt er als binnen 3 jaar de winkel mislukt blijkt? 

Antwoord: 

De cofinanciering stopt hoe dan ook na 3 jaar. Halverwege, na anderhalf jaar is 

er een evaluatiemoment ingebouwd. 

 

3. Zijn er evaluatiemomenten om tussentijds bij te sturen of om de stekker uit het 

project te trekken? 

Antwoord: 

Zie antwoord hiervoor. 

 

4. Waarom is Noordzijde nu een geschikte winkellocatie terwijl het rapport Seinpost heel 

anders liet zien? 

Antwoord: 

Hoewel de naam anders doet vermoeden betreft het hier een informatie- en 

servicepunt. Het pand voldoet aan de door NMFF aangedragen locatiecriteria 

voor een info- en servicepunt. 

 

5. Noordzijde 5 is het oude pand van Paspartoe. Welke bestemming zit er op het pand? 

Antwoord: 

Het pand heeft de bestemming “maatschappelijke voorzieningen” en dat is 

bedoeld voor het verlenen van diensten in de medische, sociale, educatieve, 

culturele, religieuze en administratieve sfeer en andere vormen van 

dienstverlening, die een min of meer openbaar karakter hebben, alsmede 

zorginstellingen en aan zorg gerelateerde woonvormen voor bewoners en 

begeleiders. 

 

6. Wat kunnen we met SLOK-gelden doen anders dan deze duurzaamheidswinkel? Laten 

we door te investeren in de duurzaamheidswinkel geen andere kansen liggen? 

Antwoord: 

Uiteraard is het zo dat wanneer je het geld in het ene project steekt je een 

andere kans zou kunnen laten liggen. 

 

We hebben overwogen dat de investering goed aansluit bij de doelstellingen 

van de stimuleringsregeling SLOK. Daarom vinden wij het gerechtvaardigd om 

dit project te ondersteunen zoals voorgesteld. Niet alleen wordt in de winkel 

voorlichting en advies gegeven  -ook over financiële stimulansen- over 

energiebesparende en andere duurzame maatregelen en kunnen er concrete 



producten en diensten worden geëtaleerd die energiebewust en duurzaam 

gedrag bevorderen (incl. mogelijkheden tot aanschaf hiervan via diverse 

webwinkels) maar is het ook een platform voor duurzame innovatie. 

 

 

7. Wat hebben we niet gedaan, verzuimd dus, in de realisatie van het 

duurzaamheidsprogramma 2010-2014? Wat heeft de gemeente toen laten liggen? En 

is dat nu nog steeds niet een beter doel dan de duurzaamheidswinkel? 

Antwoord: 

In duurzaamheidsprogramma’s  2010 – 2014 is inzichtelijk gemaakt welke 

activiteiten er wel en niet zijn uitgevoerd.  De SLOK activiteiten zijn allemaal 

uitgevoerd en het resterende bedrag wordt aangewend voor de 

Duurzaamheidswinkel. 

 

 

8. Wat kunnen we als het geld in de duurzaamheidswinkel wordt gestoken niet doen qua 

realisatie van het milieuprogramma 2015 waarvoor wel geld is gereserveerd? 

Antwoord: 

De duurzaamheidswinkel staat opgenomen in het milieuprogramma 2015.  

Ook de overige activiteiten zijn hierin opgenomen en kunnen ook worden 

uitgevoerd. 

 

 

9. Is nu nog niets bekend in hardere zin van interesse hebbende investeringspartijen? 

En aan de ander kant: is er iets bekend van de doelgroep en de behoefte van die 

doelgroep? Op welke maatschappelijke vraag, welke behoefte, speelt de 

duurzaamheidswinkel in? Hoe zit de vraagkant in elkaar? 

Antwoord: 

Enkele bedrijven hebben tijdens een themabijeenkomst meegedeeld de winkel 

een positieve ontwikkeling te vinden en geïnteresseerd te zijn om vanuit de 

winkel productinformatie te verstrekken. Gelet op een zorgvuldig 

acquisitietraject vinden bedrijven het niet wenselijk zich nu al kenbaar te 

maken. 

 

Zoals in de aanbieding verwoord zijn er verschillende doelgroepen te 

onderscheiden, te weten particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties 

en overheidsorganisaties. Er is een maatschappelijke behoefte om meer 

informatie en advies te verkrijgen over onder meer aankoopbeslissingen voor 

duurzame maatregelen (zie ook antwoord op vraag 6), het etaleren van 

duurzame initiatieven en producten, leer- en werkopdrachten (via ontwerp-

ateliers. Kortheidshalve verwijs ik u voor meer informatie naar dit betreffende 

onderdeel uit de aanbieding van het NMFF. 

 

10. Tijdens de RTG van 9 februari kon de wethouder niet met concrete gegevens komen 

van bedrijven die dit initiatief steunen. Kan de wethouder niet vertrouwelijk een lijstje 

doen toekomen? Of ons in contact brengen met bedrijven die enthousiast zijn over de 

realisatie van een duurzaamheidswinkel? 

Antwoord: 

Zie vraag 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Datum beantwoording vragen: 19 februari 2015 

Contactpersoon: P. Musters 

E-mail adres:  p.musters@noordoostpolder.nl 

Tel: 0527 633481 

 


