Dé nieuwsbrief voor lokale energie initiatieven

Energiecafé West
Overijssel

Voor de lokale energie initiatieven en gemeenten worden ook dit jaar
energiecafés georganiseerd. Het eerstvolgende energiecafé is in WestOverijssel over houtachtige biomassa
Wanneer Donderdagavond 19 mei aanvang 19.00 uur
Waar
Hoonhorst
Waarover Hoe start je als lokaal initiatief een lokaal biomassa project?
Wat komt er bij kijken? Hoe is dat gekoppeld aan het
landschapsonderhoud? Mario den Hoedt (IM makelaar) vertelt meer over
houtachtige biomassa en o.a. Hoonhorst zal vertellen over hoe zij hun
lokale dorpskachel hebben gerealiseerd.
Binnenkort ontvangt u de uitnodiging. Wilt u zich alvast opgeven? Dat kan
via mail bij goeman@natuurenmilieuoverijssel.nl

IM-er aan het woord

Al weer twee jaar geleden zijn de negen initiatievenmakelaars in het
spreekwoordelijke diepe gesprongen. Met als doel het versnellen van de
energietransitie door lokale initiatiefnemers. En hoewel het velen niet snel
genoeg kan gaan, ziet Roelof-Jan Naaktgeboren dat we de goede kant op
gaan. “Wat ik mooi vind om te zien is dat er onderling een
grote bereidheid is om kennis en ervaringen te delen. Ik hoop de
komende tijd als initiatievenmakelaar mijn steentje bij te dragen.
Door nieuwe initiatieven op weg te helpen en voor bestaande initiatieven
te werken als vraagbaak, klankbord en doorgeefluik.”
Neem contact op met IM@Overijssel via 038-425 09 66 of
IM@Overijssel.nl

Energy Pitch Overijssel

Aanmelding Energy Pitch 2017 is van start!
Maakt u deel uit van een lokaal initiatief met plannen voor besparing of
opwekking van energie? Kunt u een boost voor uw plannen gebruiken in
de vorm van -financiële- ondersteuning? Meldt u zich dan vóór 21 april
2017 aan voor de Energy Pitch Overijssel.
Doel van de Energy Pitch is het op weg helpen van lokale energie
initiatieven bij de realisatie van energieprojecten in Overijssel. Dit jaar is
‘technische’ innovatie het thema van de Energy Pitch. Voorbeelden zijn

opslag van energie, maar ook het telen van paardenhooi onder de
zonnepanelen, zoals ze in Wierden-Enter gaan uitproberen. De
belangrijkste voorwaarde is dat het plan nog niet eerder in Overijssel
gerealiseerd is. Daarnaast is lokaal draagvlak een wezenlijk onderdeel bij
het op gang brengen van een energieproject en is het mede bepalend in
het succes ervan.
Lokale energie initiatieven kunnen zich tot 21 april 2017 aanmelden voor
de Energy Pitch via Marlous Goeman, Projectleider Energie en
Duurzaamheid bij Natuur en Milieu Overijssel, (038) 425 09 66,
goeman@natuurenmilieuoverijssel.nl.

Energiecafé Twente

Het Energiecafé in Twente op woensdagavond 29 mei was een groot
succes. Er waren meer dan 60 geïnteresseerden, zowel initiatieven als
gemeenten!
De avond ging over zon-projecten en hoe je als initiatief zo’n project start.
IM-makelaar Dominique Doedens gaf uitleg over de regelingen en Guido
Weber, Gerrit Maring en Joris van Dijk vertelden over hun ervaringen in
Hengelo en Borne.
Het volgende Energiecafé Twente vindt dit najaar plaats. Heeft u input
voor een onderwerp of locatie? Geef dat dan door aan Loet van der
Heijden via mail heijden@natuurenmilieuoverijssel.nl

Enexis stelt zich voor

Bent u een initiatiefnemer op gebied van duurzame opwek en heeft u ons
netwerk nodig om terug te leveren? Wilt u als gemeente een energieplan
schrijven en heeft u daarbij expertise nodig? Heeft u vragen over het
gasnet in uw wijk of gemeente?
Graag kijken wij samen met u wat de mogelijkheden zijn, wat er nodig is
om uw doelen te bereiken en hoe wij u hierbij kunnen ondersteunen. Om
dit op een persoonlijke en impactvolle manier te realiseren zijn er binnen
ons verzorgingsgebied diverse gebiedsteams opgericht.
Voor al uw energietransitievraagstukken in Overijssel kunt u contact
opnemen met:
Wouter Gerarts, Omgevingsmanager Enexis Netbeheer (06-21250940)
Ruud van de Meeberg, Adviseur Omgevingsmanagement Enexis
Netbeheer (06-11566441)
Gertjan Mulder, Adviseur Omgevingsmanagement Enexis Netbeheer
(06-50630652)
Martin Linders, Verkenner Duurzame Gebiedsontwikkeling Enpuls (0627024494)

Bijeenkomst
HIEROpgewekt

Werksessie Coöperaties in de Warmtetransitie
De warmtetransitie is een enorme én een maatschappelijke opgave.
Gemeenten, netbeheerders en energiecoöperaties gaan lokaal aan de
slag met aardgasvrije wijken. HIER opgewekt en ODE Decentraal
organiseren daarom op 13 mei de sessie Coöperaties in de
Warmtetransitie. We nodigen je van harte uit voor deze werksessie.
Welke rol kunnen lokale energiecoöperaties spelen? Van het creëren van
draagvlak, het democratische proces, tot het komen tot een aantrekkelijk
coöperatief aanbod. Deze dag is er aandacht voor samenwerken met
gemeente en netbeheerder, de eerste praktijkervaringen en wat kunnen
we leren van een voorbeeldproject uit Denemarken?
Datum: Zaterdag 13 mei
Locatie: Zaalverhuur 7, Boothstraat 7 te Utrecht
Aanmelden: is kosteloos en kan via dit formulier.
Tijd: 10.30 tot 17.00 uur (inclusief lunch en netwerkborrel)
Meer informatie via www.hieropgewekt.nl

Excursie langs
succesvolle projecten

Excursie succesvolle projecten, iets voor u?
Zonneparken in het veld, een klein windmolenpark, gasloze wijken
etc. Nieuwe vormen van duurzame energieopwekking stuiten lokaal
veelal op verzet, onder andere vanwege onbekendheid en mate van
betrokkenheid. Er zijn echter steeds meer geslaagde projecten waar men
veel van kan leren en ervaren dat het wel kan. Goede voorbeelden
werken inspirerend en dragen bij aan draagvlak. Door met lokale partijen
samen op excursie te gaan (gemeente(n), lokale initiatieven, bewoners en
lokale stakeholders) wordt het lokale netwerk en draagvlak vergroot.
Natuur en Milieu Overijssel kan een excursie op maat voor uw gemeente
organiseren, dankzij een financiële bijdrage van de provincie. Er wordt
slechts een kleine bijdrage als co-financiering gevraagd.
Nieuwsgierig? Informeer bij Willem Seine of Loet van der Heijden via
seine@natuurenmilieuoverijssel.nl of heijden@natuurenmilieuoverijssel.nl
of via telefoon (038)4250960.

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

