Dé nieuwsbrief voor lokale energie initiatieven
Terugkoppeling 30 januari

Platform Lokale Energie Overijssel
Op dinsdagavond 30 januari kwamen de initiatieven van het Platform
Lokale Energie Overijssel (PLEI) weer bijeen. Het gesprek van de
avond ging over de verwachtingen en wensen die ieder heeft van dit
samenwerkingsverband. De schone taak aan de programmaraad is om
dit verder uit te werken tot een concreet voorstel, waar ze begin april
mee terugkomen. De sfeer zat er op deze avond goed in, en iedereen
benadrukte het belang van vervolgstappen. Het algehele heersende
gevoel was: We moeten samen vooral gaan doen!

Nieuws van IM@Overijssel De Groene Kabouter
In Overijssel werken groepen mensen samen in stilte maar volhardend
aan mooie plannen, gedreven door idealisme. Wij, de
initiatievenmakelaars, willen deze initiatieven meer in de schijnwerpers
zetten. Daarom willen wij ook dit jaar “de groene kabouter” uitreiken
aan een initiatief dat met lokaal draagvlak een levensvatbaar project
initieert of reeds heeft gerealiseerd. Een project waarin energie wordt
bespaard en/of opgewekt. Ken jij een project in jouw buurtschap, dorp,
buurt of stad en vind jij dat zij deze prijs verdienen meld dit dan aan
IM@Overijssel.nl. Motiveer waarom juist dit project een aansporing
verdient. Naast een kopie van de beeltenis van LEO de groene
kabouter stellen wij € 250 beschikbaar voor het winnende initiatief.
Initiatieven kunnen worden aangemeld tot 25 mei.

22 maart: Eindseminar
Wind Op Land

Samen de energietransitie versnellen
De Natuur en Milieufederaties en Natuur & Milieu nodigen u van
harte uit voor hun eindseminar ‘Samen de Energietransitie
versnellen’. Onder leiding van dagvoorzitter Matthijs Nijboer
(directeur Natuur en Milieu Overijssel) worden de resultaten van
het project ‘Milieustudie Draagvlak en Participatie Wind op Land’
gepresenteerd en de Green Deal ‘Participatie van de Omgeving bij
Duurzame Energieprojecten’ ondertekend.
Wanneer: Donderdag 22 maart
Hoe laat: 14.00u – 16.30u (afsluitend borrel)
Waar: Utrecht, exacte locatie volgt na aanmelding:
https://www.windopland.info/eindseminar-samen-energietransitieversnellen/

Tender experimentregeling elektriciteitswet

RVO: 12 februari
Informatiebijeenkomst

Zelf elektriciteit produceren en gebruiken, dat is de toekomst. Op
individuele basis is dit al mogelijk. Met de tender
Experimentenregeling elektriciteitswet krijgen ook burgercollectieven
en VVE’s deze kans. Kom op maandagmiddag 12 februari 2018 naar
de informatiebijeenkomst. Je krijgt handvatten om een aanvraag in te
dienen. Ook eerder ingediende aanvragen komen aan de orde.
Eventuele vragen die je hebt kan je stellen aan de aanwezige
adviseurs.
Wanneer: maandagmiddag 12 februari
Hoe laat: 12.00u – 15.45u (incl. lunch en afsluitend borrel)
Waar: Utrecht, exacte locatie volgt op de website
Kijk voor meer informatie en aanmelden op:
https://www.rvo.nl/actueel/evenementen/tender-experimentenregelingelektriciteitswet

Ode Decentraal: 8 maart
Kennisbijeenkomst

De digitale energiecoöperatie
Coöperaties krijgen steeds meer te maken met informatie- en
communicatietechnologie, ofwel ICT. Ledengegevens bijhouden in een
excel-sheet volstaat in de meeste gevallen al lang niet
meer. Aansluitend aan hun ALV organiseert Ode Decentraal daarom
de kennisbijeenkomst De Digitale Coöperatie.
Wanneer: donderdag 8 maart
Hoe laat: 14.00u – 16.45u
Waar: Utrecht, exacte locatie volgt op de website
Kijk voor meer informatie en aanmelden op:
https://www.duurzameenergie.org/agenda/info/23-alvkennisbijeenkomst-de-digitale-coperatie

Lokaal nieuws

Eerste project Enschede Energie gerealiseerd!
Het eerste project van Enschede Energie is op 26 januari, geopend
onder grote belangstelling. Annemieke Traag (gedeputeerde voor de
provincie Overijssel), Eelco Eerenberg (wethouder duurzaamheid
Enschede), Lisette Bosch (directeur Twente Milieu) hielden allen een
korte toespraak over het traject wat wij van Enschede Energie hebben
doorlopen. Dit project laat zien wat er allemaal mogelijk is op duurzaam
gebied vanuit een betrokken groep burgers. Voorzitter Jeroen Jansen
kwam eveneens aan het woord en bedankte iedereen die ons op weg
heeft geholpen naar deze mijlpaal. Het is voor ons een zeer leerzaam
traject geweest en we zijn trots op het behaalde resultaat. De
zonnepanelen bij Twente Milieu gaan zo’n 200.000 kWh per jaar
opwekken, gelijk aan het verbruik van 65-70 huishoudens.
https://enschede-energie.nl/project-twente-milieu-geopend/

Agenda februari-maart

De agenda voor de komende maanden. Heb je zelf een leuke activiteit
waarvoor je andere initiatieven wilt uitnodigen? Mail het naar
goeman@natuurenmilieuoverijssel.nl
Februari-maart:
• 12 februari bijeenkomst RVO
• 8 maart bijeenkomst Ode Decentraal
• 22 maart bijeenkomst WindOpLand

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

