Dé nieuwsbrief voor lokale energie initiatieven
Nieuws!

IM@Overijssel en Natuur en Milieu Overijssel gaan meer samenwerken.
Vanuit die samenwerking gaat IM@Overijssel ook een bijdrage leveren
aan deze nieuwsbrief, zodat het een nog persoonlijker tintje krijgt. De
ervaringen van IM@Overijssel worden gedeeld en maandelijks is er ruimte
voor een lokaal initiatief. Daarnaast is een aantal vaste rubrieken
toegevoegd, zoals de ontwikkelingen binnen het programma Nieuwe
Energie Overijssel 2017-2023. Lees daarvoor vooral verder…

Energiecafé Twente

Voor de lokale energie initiatieven en gemeenten worden ook dit jaar
energiecafés georganiseerd. Het eerstvolgende energiecafé is in Twente
over de postcoderoos.
Wanneer Woensdagavond 29 maart aanvang 19.00 uur
Waar
MFA ‘t Berflo, Apolloplein 1, 7559 VG Hengelo (tegenover BFK
stadion).
Waarover Hoe start je als lokaal initiatief een zonproject? Wat zijn de
verschillen tussen SDE+ en de postcoderoos? En wat komt er allemaal
kijken bij een postcoderoos project? Dominique Doedens (IM makelaar)
licht de regeling toe en Borne Energie zal vertellen hoe zij hun
postcoderoosproject hebben gerealiseerd.
Binnenkort ontvangt u de uitnodiging. Wilt u zich alvast opgeven? Dat kan
via mail bij heijden@natuurenmilieuoverijssel.nl

IM-er aan het woord

IM@Overijssel is verhuisd!
Vanaf 10 februari heeft IM@Overijssel, de Initiatieven Makelaardij in
Overijssel, een nieuwe coördinator. Op die dag heeft Yvonne Lassooij het
stokje overgedragen aan Marlous Goeman. Marlous: “In de paar weken
dat ik nu de coördinator ben komen er al diverse aanvragen voor
ondersteuning binnen. Het aanbod blijft hetzelfde, de initiatieven
makelaars kunnen ingezet worden bij vragen voor advies en ondersteuning
bij duurzame energie opwekking en -besparing. Afhankelijk van de vraag
komt de juiste ervaringsdeskundige langs om een initiatief verder te
helpen. Indien er in de loop van de tijd verschillende vragen spelen,
kunnen verschillende IM-ers worden ingezet. Neem vooral contact op om
te vragen naar de mogelijkheden.”
Neem contact op met mij via 038-425 09 66 of IM@Overijssel.nl

NEO ontwikkelingen

Programma NEO 2017-2023 is door de Staten
Het programma Nieuwe Energie Overijssel (NEO) is op 1 februari door de
Provinciale Staten gekomen. Onderdeel van het programma is een thema
speciaal voor de lokale energie initiatieven. Vorig jaar is input voor het
programma onder hen opgehaald door middel van bijeenkomsten en
gesprekken. Nu het door de Staten is goedgekeurd, kunnen we aan de
slag.
Wilt u het voorstel bekijken en de bijbehorende amendementen en moties
inzien? Kijk op
https://overijssel.notubiz.nl/vergadering/392913/Provinciale%20Staten%20
01-02-2017

Lokaal nieuws

Eerste coöperatieve zonnedak in Deventer
De Deventer Energie Coöperatie wil het aandeel duurzame energie in
Deventer verhogen. Deventer Energie stimuleert energiebesparing en
investeert in duurzame energieprojecten, samen met bewoners en lokale
bedrijven. De eerste 21 deelnemers aan het DE-Zonneroosproject van
Deventer Energie maken vanaf december gebruik van het nieuwe
zonnedak op het dak van Sallcon op de kruising
Schonenvaardersstraat/Hanzeweg. Het Deventer bedrijf Independent Solar
Systems (ISS) heeft 250 panelen geplaatst en aangesloten op het net. Dit
is het begin van het eerste coöperatieve zonnedak in Deventer, dat kan
uitgroeien tot 1000 panelen. Het is het tweede gerealiseerde postcoderoos
project in Overijssel
Meer informatie? Neem contact op met Deventer Energie via 0570 - 572
217 of info@deventerenergie.nl

Enschede Energie en
Stawel

De afgelopen maanden liep de campagne “Enschede wekt op”. De
gemeente Enschede wilde zo in gesprek treden met bewoners, bedrijven
en instellingen om het aandeel duurzame energie te vergroten. Dit
gebeurde via verschillende participatiebijeenkomsten, inspiratie-avonden
en ontwerpsessies. Ook konden mensen via enquêtes hun mening
kenbaar maken.
De lokale energie-initiatieven Enschede Energie en Stawel (Stichting voor
Duurzame Plattelandsontwikkeling Enschede), maakten tijdens de
campagne duidelijk dat de sleutel bij de inwoners ligt. En dat ze er klaar
voor zijn om de handschoen op te pakken.
Tijdens de slotavond kwamen de voorzitters van beide organisaties aan
tafel. Gerrit Jan van der Veen van Stawel legde uit dat men in het
buitengebied zeker bereid is om een steentje bij te dragen. Maar dan wel
als ze dit zelf, in het juiste tempo, kunnen doen. Jeroen Jansen van
Enschede Energie gaf aan dat de coöperatie is gestart met verschillende
projecten en dat inwoners van Enschede lid kunnen worden van de
coöperatie om duurzame energie uit Enschede af te nemen.
Meer informatie kunt u vinden op www.enschede-energie.nl en
www.stawel.nl

De nieuwsbrief van het Servicepunt wordt mede mogelijk gemaakt door de
provincie Overijssel.

Inschrijven of uitschrijven
Ontvang je de nieuwsbrief van Servicepunt Lokale Energie Overijssel voor het eerst? Dan hebben we
je toegevoegd aan de lijst. Laat het ons weten als we je naam weer moeten verwijderen (met een
reply) óf als we de nieuwsbrief naar andere adressen (bijvoorbeeld van jouw initiatief) kunnen
versturen.
Met vriendelijke groet,
Antje Kingma, Jolanda Kemna, Roelof-Jan Naaktgeboren, Loet van der Heijden & Marlous Goeman
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Makelaardij voor lokale duurzame energie-initiatieven

