Dé nieuwsbrief voor lokale energie initiatieven
Kwartiermaker
projectbureau

Begin april is Ruud Schuurs zijn werk als kwartiermaker voor een
projectbureau voor de Overijsselse energie-initiatieven begonnen. In die
rol zal hij in juni een advies formuleren over de taken, organisatie en
positionering van een projectbureau. De opdracht kwam tot stand in
samenspraak met het Platform Lokale Energie Initiatieven (PLEI),
VONK, IM@Overijssel, NMO en de provincie. Door gesprekken met een
aantal partijen, aangevuld met een schriftelijke inventarisatie brengt
Ruud in kaart welke wensen en behoeften in Overijssel leven rond het
versterken van de slagkracht van energie-initiatieven. Daarnaast kijkt hij
naar vergelijkbare ontwikkelingen in de rest van Nederland. Op basis
van zijn verkenning zal hij een paar scenario's voor de ontwikkeling van
een ondersteunend bureau schetsen, waarna in overleg met
betrokkenen een keuze kan worden gemaakt. Heb je suggesties of wil
je je ideeën delen? Ruud is bereikbaar via ruud@ruudschuurs.com.

Nieuws van
IM@Overijssel

LEO nomineert
Ook in maart is LEO de groene Kabouter weer op bezoek geweest bij
een kansrijk initiatief voor “de Groene Kabouter 2018”. De
aanmoedigingsprijs voor een lokaal initiatief dat een unieke bijdrage
levert aan de energietransitie.
De nominatie van maart: Ik ben bij de inspiratieboerderij van Annemarie
Kristen geweest. Samen met haar man Bert is zij trotse eigenaar van
een energieneutrale grondgebonden melkveehouderij met 45
melkkoeien. Daarnaast runt Annemarie de Inspiratieboerderij. Dit is een
ontmoetings- en vergaderruimte op hun erf waar mensen inspiratie op
kunnen doen over duurzaamheid. Annemarie Kristen wil bezoekers
door demonstraties, educatie en belevenissen enthousiasmeren en
inspireren tot duurzaam gedrag.
De rol van Annemarie en haar inspiratieboerderij bij bewustwording van
de noodzaak en de mogelijkheden van verduurzaming maken dit
initiatief uitermate geschikt voor “de groene kabouter 2018”.

Nieuwe
buurtbegeleider
Buurkracht

De nieuwe buurtbegeleider van Buurkracht in West-Overijssel is Eline
Liezen uit De Wijk. Eline’s enthousiasme werkt aanstekelijk. En er is
niet veel voor nodig om haar enthousiast te krijgen! “Ik heb ruim twee
jaar bij netbeheerder Enexis gewerkt waarvan de laatste periode in het
Enexis Huis in Zwolle. Daar gaf ik rondleidingen en was ik betrokken bij
een deel van de communicatie. Hier is mijn passie voor duurzame
ontwikkeling geboren. Toen ik de vacature voor Buurtbegeleider
tegenkwam werd ik dan ook gelijk blij! Ik spring op een rijdende trein;
veel buurten neem ik over van mijn voorgangster Rana Berends. Die
buurten -en de nieuwe Buurkrachtbuurten die in mijn regio opstaan- wil

ik op een leuke, persoonlijke manier verder helpen om hun doelen te
halen. Heb je vragen? Schroom niet!
Eline is te bereiken via +31615238635 en eline@buurkracht.nl

Nieuwe IM-er

Koos Lamme is nieuw in het team van IM@Overijssel. Hij is actief op
het gebied van ontwikkeling, realisatie en exploitatie van duurzame
energie projecten. Als bestuurslid van Zonnecollectief Tuindorp Hengelo
is hij betrokken bij het postcodeproject waar sinds augustus 2017 682
zonnepanelen zijn geïnstalleerd. Koos vertelt: “Het leuke van de
energiewereld is dat die continu in beweging is, waardoor er steeds
weer mogelijkheden voor vernieuwende initiatieven zijn. Ik vind het een
uitdaging om een idee dat opgekomen is verder te ontwikkelen, te
helpen slimme oplossingen te bedenken en tenslotte het project ook tot
realisatie te brengen. In Overijssel wil ik lokale initiatieven graag helpen
om juiste keuzes te maken, de haalbaarheid van het project te toetsen
en een duwtje in de rug te geven om het initiatief tot een succes te
maken.”
Neem contact op met IM@Overijssel via (038) 425 09 66 of
IM@Overijssel.nl

Ondertekening Green
Deal

De Natuur en Milieufederaties en Natuur & Milieu verwelkomden 22
maart jl ruim 130 deelnemers tijdens hun seminar ‘Samen de
Energietransitie versnellen’. Onder leiding van dagvoorzitter Matthijs
Nijboer (DB Natuur en Milieufederaties) werden 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. De Green Deal is
ondertekend door 27 partijen en moet er voor zorgen dat de
betrokkenheid van belanghebbenden bij de bouw van windmolens,
zonneweides, geothermie en bio-energie verbetert. “We hebben die
energieprojecten heel hard nodig. Deze Green Deal maakt de kans van
slagen voor die projecten een stuk groter.”, aldus Annie van de Pas,
netwerkdirecteur van de Natuur en Milieufederaties.
Meer informatie over het seminar en de milieustudies is hier te vinden.

Lokaal nieuws

Zwartewaterland Energieneutraal. Doe je mee?
Energiek Zwartewaterland is opgestart voor en door inwoners en
ondernemers van Zwartewaterland, in het najaar van 2015. Nu, 2,5 jaar
verder zijn ze op zoek naar verbreding van de groep en nieuwe
vrijwilligers. Op 4 april organiseerden ze een inspiratiebijeenkomst waar
veel nieuwe gezichten op af kwamen, de eerste stap in het proces van
een energiebroedplaats. En die was geslaagd! Er bleek vooral
belangstelling voor de realisatie van een collectief zonnepanelenproject
en voor een project om met de buurt aan de slag te gaan met
verduurzaming. In de vervolgbijeenkomst, eind april gaan ze de
projecten concreter maken én mensen werven voor uitvoering van de
concrete projecten. Met deze projecten wil Energiek Zwartewaterland
stappen zetten naar een energieneutraal Zwartewaterland.

Ben je benieuwd over de aanpak van Energiek Zwartewaterland en wil
je daar graag meer over weten? Neem contact op met Loet van der
Heijden (038) 425 09 78.

Oproep
voedselcoöperaties

Vers, echt en eerlijk eten, van een boer uit de buurt? In jouw regio wordt
van alles geproduceerd, wat je rechtstreeks bij de boer kunt halen! Nog
handiger is als je dat samen regelt in bijvoorbeeld een
voedselcoöperatie. Een voedselcoöperatie is niet meer dan een
afspraak met een groepje mensen, om samen bij een of meer lokale
boeren producten in te kopen. Bestellingen, logistiek en distributie houd
je in eigen hand en regel je onderling. Hoe doe je dat?
Natuur en Milieu Overijssel en Stichting de Ulebelt, centrum voor
natuur- en milieu-educatie in Deventer, organiseren samen een aantal
bijeenkomsten in Overijssel om je hiermee op weg te helpen. Heb je
ideeën om een voedselcoöperatie of groep op te zetten en wil je graag
zo’n bijeenkomst bij jouw in de buurt? Meld je dan hier aan.

Bijeenkomst
HIER Opgewekt

Communicatie Meetup
Loop je in je initiatief of coöperatie vast met een
communicatievraagstuk? Wil je praktische tips en adviezen? Kom dan
naar de HIER opgewekt Communicatie Meetup. Je komt er onder
andere meer te weten over storytelling en ledenwerving.
Heb je specifieke vragen waar je een antwoord op wilt? Geef het door
aan info@hieropgewekt.nl
Datum: 17 mei 2018
Tijd: 18.00 – 20.00 uur
Locatie: Utrecht (specifieke locatie volgt)
Aanmelden: Gratis. Aanmelden kan via deze link

Agenda april-mei

De agenda voor de komende maanden. Heb je zelf een leuke activiteit
waarvoor je andere initiatieven wilt uitnodigen? Mail het naar
goeman@natuurenmilieuoverijssel.nl
April-mei:
 Vanaf 13 maart: NRC Live Energiesersie
 12 april energiecafé Twente
 17 mei Programmaraad Platform Lokale Energie Overijssel
 17 mei Communicatie Meetup
 23 mei Nationale Conferentie Energietransitie in de praktijk

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, Mario den Hoedt, Loet van der Heijden &
Marlous Goeman

