Dé nieuwsbrief voor lokale energie initiatieven
Salderingsregeling

De stimulering van zonnepanelen via de salderingsregeling wordt
verlengd en zeker gesteld tot 2023. Dat maakte minister Kamp bekend in
de Kamerbrief van 12 juli 2017. Een aanpassing van de regeling wordt
overgelaten aan een nieuw kabinet.
De diverse alternatieve varianten die minister Kamp heeft onderzocht zijn
allen nauw verbonden met de slimme meter, die eerst grootschalig
uitgerold moet worden. De tijdelijke oplossing is het voortzetten van de
salderingsregeling, gedurende de periode van het Energieakkoord (tot
2023).
Voor meer informatie kijk op: http://www.rvo.nl/actueel/nieuws/zekerheidover-salderen-na-2020?

IM-er aan het woord

De vijfde initiatievenmakelaar die zich graag aan u voorstelt is Frank
Middelkoop. Hij is bouwkundig adviseur en richt zich onder andere op
energieneutraal bouwen. “Ik heb veel ervaring met duurzame opwekking
van energie, in het realiseren van energiebesparing en bewustwording op
het gebied van wonen en werken. Mijn visie is dat ieder dorp/wijk/stad een
eigen energiepark zou moeten hebben. Ik ben mede-initiatiefnemer van
het Energiepark Heeten (een zonnepark) met een opwekking van ca. 2,2
MW per jaar (goed voor het elektraverbruik van ca. 630 huishoudens) dat
zoals voorzien eind 2017 gerealiseerd wordt. In dit project heb ik ervaring
opgedaan bij alle aspecten die nodig zijn bij de realisatie van zo’n park.
Mijn kracht ligt in het denken in mogelijkheden om samen met de
initiatiefnemers doelstellingen te realiseren zoals duurzame opwekking.”
Neem contact op met IM@Overijssel via (038) 425 09 66 of
IM@Overijssel.nl

Nieuwe sessie:
Snelkookpan zoekt
initiatief om te stomen

Bent u als initiatief bezig om een interessant project op te starten?
Wellicht een postcoderoosproject op de schuur van boer Harm. Of u bent
als actief lid van de sportvereniging in gesprek om te kijken naar
alternatieven van aardgas voor de douches waar uw zoontje elke week
onder staat. Duizelt het u dan ook van alle mogelijke oplossingen? En als
u een oplossing hebt gekozen weet u dan hoe u daarvoor draagvlak
creeërt? Hoe het technisch in elkaar steekt? En uberhaupt hoe u alles
juridisch goed geregeld krijgt? Kortom: U hebt een leuk energieproject
bedacht die meerwaarde heeft voor uw buurt en daar kunt u wel wat
expertise bij gebruiken. Dan is de snelkookpan op zoek naar u!
Aanmelden voor deze sessie kan tot 1 oktober, door kort uw project op te
sturen naar IM@Overijssel.nl. Aan de hand van het type projecten kiezen
we 1 project uit met wie we deze sessie in een dagdeel doorlopen begin
november.
Deze nieuwe sessie wordt georganiseerd door IM@Overijssel en Natuur

en Milieu Overijssel uit het programma Nieuwe Energie Overijssel 20172023.

Lokaal nieuws

Bouw zonnepark Wierden gestart
In Wierden is men op 4,5 ha begonnen met de bouw van zonnepark De
Groene Weuste.13.440 panelen gaan straks 4 miljoen kWh groene
stroom per jaar opwekken, genoeg voor 1.100 gezinnen. Het park wordt
gebouwd door Stichting Duurzame Energie Wierden-Enter onder het
motto: ”Een park van, voor en door Wierden”. Doel is om de Wierdense
gemeenschap maximaal te laten profiteren van dit park.
Vermeldenswaardig is de schroeffundering van de zonnepanelen. De hele
constructie is modulair opgebouwd en kan na 30 jaar gebruik voor
duurzaam hergebruik worden gedemonteerd.
Ook is er sprake van een bijzondere financieringsconstructie. De stichting
heeft samen met een investeringsmaatschappij een BV opgericht. Een
deel van de participatie van de investeringsmaatschappij komt na de
bouw beschikbaar voor crowdfunding.
De stichting Duurzame Energie Wierden-Enter spreekt al met enige trots
over “het Wierdens model”. De stichting Duurzame Energie Wierden Enter
heeft zich als doel gesteld de opgedane kennis uit te rollen in de rest van
de provincie om zonneparkprojecten elders te helpen en versnellen.
Voor meer informatie zie www.zonneparkwierden.nl

SDE+ najaarsronde

De najaarsronde voor SDE+ gaat binnenkort weer open: op dinsdag 3
oktober om 9.00 uur. Het indienden van de plannen kan tot donderdag 26
oktober 17.00 uur. Het budget voor de najaarsonde SDE+ is € 6 miljard.
De regeling komt in grote lijnen overeen met die van de voorjaarsronde.
De belangrijkste wijzigingen betreffen de categorie zon-PV: een verlaging
van het basisbedrag van € 0,125/kWh naar € 0,117/kWh en het verkorten
van de realisatietijd voor zon-PV < 1 MWp van drie naar anderhalf jaar.
Voor meer informatie kijk op www.rvo.nl/actueel/nieuws/opnieuw-6miljard-voor-sde-najaar

Nieuwe warmte: lokaal
(h)eerlijk

Save the date: Donderdag 28 september 2017
17.00 tot 21.15 uur
Nieuw Allardsoog, Jarig van der Wielenwei 6 Bakkeveen, Groningen
Steeds meer dorpen, buurten en gemeenten hebben de ambitie
aardgasloos te worden. Maar hoe organiseert u dit, wat betekent het voor
de lokale energievraag en infrastructuur, welke alternatieven zijn er en
hoe krijgt u de bewoner mee? Een complexe uitdaging waar verschillende
partijen bij betrokken zijn. Tijdens het event nemen we lokale overheden
en energie-initiatieven mee in de opgave waar we gezamenlijk voor staan
en gaan we in op de rol van de verschillende stakeholders. Ook andere
geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen.
Meer informatie en waar u aan te melden volgt begin september.

Klimaatmonitor: nu ook
voor lokale energie
initiatieven

Er is een enorme hoeveelheid data die coöperaties kan helpen bij het
opzetten en opschalen van projecten, vrij beschikbaar maar verspreid
over verschillende bronnen. De klimaatmonitor maakt al deze gegevens
toegankelijk via één portal. De klimaatmonitor deed dit al enige jaren voor
gemeenten, maar na een co-creatie sessie met een aantal
energiecoöperaties en HIER opgewekt is er nu ook een dashboard
speciaal voor lokale energiecoöperaties.
Vallen u dingen op die beter kunnen? Geef dat aan ons door via
goeman@natuurenmilieuoverijssel.nl

Event HIER Opgewekt
2017

Op 17 november vindt het Evenement HIER opgewekt 2017 plaats. Met
ruim 900 bezoekers en meer dan dertig sessies verdeeld over negen
thema’s is het evenement HIER opgewekt het grootste landelijke
evenement voor lokale energie-initiatieven in Nederland. Dit jaar vindt het
evenement in Bussum plaats. U bent daarvoor van harte uitgenodigd.
Tijd: 9.30u -17.30u incl. lunch en netwerkborrel
Locatie: Spant! - Bussum
Aanmelden: via deze link.
Kosten: € 50,00 incl. BTW
Wilt u meer informatie over het programma? Houd daarvoor de website
www.hieropgewekt.nl in de gaten.
Let op: Een week daarvoor op 10 november vindt het grote Overijssels
event plaats met verschillende kennissessies: het Kennisfestival Lokale
Energie Overijssel.

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

