Dé nieuwsbrief voor lokale energie initiatieven

In Memoriam Jan de Vries
Op 2 september 2017 hebben wij onverwachts afscheid moeten nemen van Jan de Vries.
Vanaf 2012 was Jan zeer actief betrokken bij de oprichting en ontwikkeling van de Deventer Energie
Coöperatie. Eerst als lid van de werkgroep, daarna als bestuurslid. Al snel kwamen we er echter
achter dat Jan uitstekend geschikt was voor de directeursfunctie. Deze functie heeft Jan bijna 4 jaar
vervuld.
Met zijn kennis, kunde en ervaring heeft Jan vervolgens keihard gewerkt
aan de groei van onze energiecoöperatie. Hij was gedreven, veelzijdig en
beschikte over enorm veel kennis op het gebied van duurzaamheid,
duurzame energie, energiebesparing en optimalisatie.
Jan was ook echt een man van de coöperatieve aanpak. Hij genoot groot
vertrouwen binnen Deventer Energie en zeker ook daarbuiten. Dankzij Jan
hebben we Deventer Energie op de kaart kunnen zetten.
Ongeveer een jaar geleden kreeg Jan te horen dat hij ernstig ziek was.
Dat was een grote schok voor iedereen. Hij besloot zelf te wisselen van
rol, was niet langer de directeur maar werd secretaris van ons bestuur.
Jan bleef echter de spil van onze organisatie. Ook in dat laatste jaar heeft
Jan nog ontzettend veel werk verzet. Waar we nu als Deventer Energie Coöperatie staan, hebben we
vooral ook aan Jan te danken.
Jan, dank voor je inzet voor Deventer Energie en voor je samenwerking.
Jan, dank met name ook voor wie je bent geweest.
Wij wensen Herma, Reinier en Marlous heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.
Jan, we zullen je verschrikkelijk missen.
Titus Swartjes
Voorzitter Bestuur Deventer Energie Coöperatie

IM-er aan het woord

De zevende initiatievenmakelaar die zich graag aan jou voorstelt is Timo
Veen. Hij één van de initiatiefnemers van Duurzaam Hoonhorst en
voorzitter van die stichting. Zowel als vrijwilliger als ook professioneel is
Timo betrokken bij het realiseren van duurzame (energie) projecten. Zijn
specialisme is voornamelijk op het gebied van coach en begeleider van
complexe projecten. Hierbij vragen stellen over wat je wilt bereiken met
jouw project, wat is je doel, met wie en heb je alle belanghebbenden in
beeld. En tegelijkertijd is Timo goed om mensen te verbinden en
samenwerkingen te bouwen. Hij kent de weg goed in de energiewereld en
bij overheden. Altijd kijkend naar kansen. Groen, gezond en
gemeenschappelijk zijn de drie kernwoorden in Hoonhorst en daar kan
Timo jou bij helpen.
Neem contact op met IM@Overijssel via (038) 425 09 66 of
IM@Overijssel.nl

Uitnodiging
Energiecafé Twente
19 oktober

Het Energiecafé Twente komt er weer aan. Dit keer zijn we te gast bij
Stichting Duurzaam Almelo. We nodigen je van harte uit.
Het Energiecafé is donderdagavond 19 oktober. Inloop is vanaf 19.00 uur
in MFA Eninver, Apollolaan 1 te Almelo. Wilma Paalman (IM-makelaar)
vertelt: hoe ga je als initiatief aan de slag met meerdere projecten? Hoe
organiseer je dat?
Marieke van der Heijden (Enschede Energie) vertelt over hun ervaringen
met de juridische aspecten van zonne-energie projecten. Kortom: een
avond waar veel kennis wordt gedeeld, maar ook een prima gelegenheid
om elkaar weer te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.
Aanmelden kan tot 16 oktober bij info@natuurenmilieuoverijssel.nl

Save the date: 22
november

Wind op Land; Briljante mislukkingen
Windprojecten worden gerealiseerd onder moeilijke en
diverse omstandigheden. De projecten hebben vaak verschillende
initiatiefnemers en de beleidsruimte is per locatie anders. Dit alles zorgt
ervoor dat er niet één gouden formule is om succesvol te komen tot het
realiseren van windprojecten. Het gaat vaak fout, zelfs wanneer
initiatiefnemers er zelf van overtuigd zijn een zorgvuldig proces gevoerd te
hebben.
Wat kunnen we van deze initiatieven leren? Vaak vertellen geslaagde
initiatieven graag over hen weg naar succes en worden daar lessen uit
getrokken. Op deze dag gaan wij lessen trekken uit minder succesvolle
projecten. Waar liepen zij tegenaan en wat zouden zij een volgende keer
anders doen?
Wanneer: Woensdag 22 november, 13.30 – 17.00 uur.
Meer informatie op www.windopland.info
Aanmelden bij info@natuurenmilieuoverijssel.nl

Kennisfestival Lokale
Energie Overijssel

Op vrijdag 10 november is het Kennisfestival Lokale Energie Overijssel.
Een dag die volledig in het teken staat van de energietransitie en de rol
van lokale energie initiatieven en gemeenten in Overijssel. Met
inspirerende workshops over de verschillende aspecten van duurzame
energieopwekking (draagvlak, ruimtelijke en financiële aspecten etc.).
Later vandaag ontvang je de uitnodigingen en kun je je inschrijven voor
de verschillende workshops. Kortom ben je betrokken bij lokale energie
dan is dit een dag die je niet wil missen!

Finalisten Energy Pitch
bekend!

De 4 finalisten van de Energy Pitch zijn bekend! Het zijn 4 verschillende
initiatieven die ieder met technische innovatie bezig zijn. De één is al
verder in het proces dan de ander. De overeenkomsten zijn dat ze
gedreven zijn, in hun project geloven én dat het om een warmte of
waterproject gaat.
Komt allen kijken op 10 november tijdens het Kennisfestival Lokale
Energie Overijssel, naar de pitches van (in willekeurige volgorde): SV
Raalte, Duurzaam Noord-Deurningen, Holzik Stables en Groen Gebogen!

Twentse Energie
Strategie (TES)

13 Twentse gemeenten werken samen aan het ontwikkelen van een
energiestrategie voor heel Twente.
Met Bram Brouwer van Bureau Berenschot als procesbegeleider en
Wilma Paalman-Vloedgraven als regionale expert wordt er gewerkt aan
het analyseren van de verbruikscijfers, het bepalen van de Twentse
opgave voor 2050, het ontwikkelen van verschillende scenario's.
Heb je als lokaal initiatief of persoon ideeën of vragen over TES neem
dan contact op met Wilma Paalman via toverwateradvies@gmail.com.
Of kom naar één van de interactieve inloop energieateliers die in de
verschillende gemeenten gehouden worden. Als je bekend bent bij je
gemeente ontvang je sowieso een uitnodiging om een informatiestand
tijdens het atelier te bemensen.

Energieateliers

Van 30 oktober t/m 16 november 2017 vinden er in Twentse gemeenten
inloop energieateliers plaats, in principe van 16.00 tot 20.00 uur.
Deze interactieve ateliers zijn bestemd voor alle inwoners om mee te
denken, mee te praten, te adviseren enz.
Hoe ziet de wereld eruit in 2050 zonder fossiele brandstof? Hoe groot is
de energieopgave in de gemeente en in de regio Twente? Hoe gaan we
die samen realiseren? Welke scenario's zijn mogelijk? Zo maar wat
vragen die tijdens de ateliers aan de orde komen. Ze vinden plaats met
onder andere medewerking van de UT, ROM3D, 't Oversticht,
Berenschot, 't Overwater Advies en debatclubs.

Bijeenkomst
HIER Opgewekt

Meetup Experimentenregeling elektriciteitswet
Op 23 oktober organiseren HIER opgewekt en de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland een volgende Meetup voor energiecoöperaties
en VvE’s die een ontheffing hebben of willen aanvragen en ook in het
bijzonder voor hun samenwerkingspartners.

Deze Meetup staat in het teken van uitwisseling tussen de koplopers
onderling en samenwerking met partijen zoals gemeenten en
netbeheerders.
Locatie: Utrecht
Tijd: programma wordt nog bekend gemaakt
Aanmelden: is kosteloos en kan via deze website

Agenda oktobernovember

Op verzoek voegen we een agenda toe aan deze nieuwsbrief. Heb je zelf
een leuke activiteit waarvoor je andere initiatieven wilt uitnodigen? Mail
het naar goeman@natuurenmilieuoverijssel.nl
Oktober:
- 12 oktober: Regiotafel ontmoet energiecafé West
- 19 oktober: Energiecafé Twente
- 23 oktober: Meetup experimentenregeling elektriciteitswet
- 30 oktober: energieatelier Borne
- 31 oktober: energieatelier Haaksbergen
- 1 november: energieatelier Twenterand
- 6 november: energieatelier Enschede
- 7 november: energieatelier Rijssen-Holten
- 8 november: energieatelier Almelo
- 9 november: energieatelier Oldenzaal
- 10 november: Kennisfestival Lokale Energie Overijssel
(waaronder finale Energy Pitch + Groene Kabouter)
- 13 november: energieatelier Dinkelland
- 14 november energieatelier Tubbergen
- 15 november: energieatelier Losser
- 16 november: energieatelier Hengelo
- 17 november: Event HierOpgewekt
- 22 november: Wind op Land; briljante mislukkingen

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

