Dé nieuwsbrief voor lokale energie initiatieven
Bijeenkomst 16 mei

Om de professionalisering van de lokale energie initiatieven te versnellen
hebben we in januari met elkaar gesproken over de wensen ten aanzien
van het samenwerkingsverband Platform Lokale Energie Initiatieven
(PLEI). Daaruit kwamen vier diensten naar voren: het uitwisselen van
informatie, samenwerking op project/thema/casus-niveau,
bewustwording én projectondersteuning.
Op 16 mei geeft de programmaraad een toelichting hoe volgens hen het
PLEI daarin kan voorzien. Daarna gaan we met elkaar in gesprek over
de wenselijke structuur en komt Ruud Schuurs met een voorstel voor de
aanpak van de projectondersteuning.
Wil je ook meepraten over de toekomst van het samenwerkingsverband
PLEI? En graag horen wat het voorstel van Ruud is? Meld je dan aan!
Datum: woensdagavond 16 mei
Tijd: 20.00u – 21.30u (19.30u inloop en afsluitend borrel)
Locatie: de Wilgenweard - Sportlaan 6, 7443 RA Nijverdal
Aanmelden: Vóór 10 mei bij goeman@natuurenmilieuoverijssel.nl

Nieuws van
IM@Overijssel

LEO nomineert
LEO is deze maand afgereisd naar Oudleusen voor 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 mei: Ik heb gesproken met de werkgroep Energie van
Duurzaam Oudleusen. Zij hebben hier ideeën om het energie gebruik
van de inwoners van Oudleusen terug te dringen. Uitgangspunt is het,
door de overheid, toegekende energielabel. Van de woningen worden de
gegevens verzameld en onderzocht of dat nog overeenkomt met de
huidige situatie. Daarna wordt in kaart gebracht wat nodig is om alle
woningen naar een B-label te brengen. Tot slot wordt bekeken hoe ze de
benodigde energie gezamenlijk groen kunt opwekken. Echt een project
volgens het boekje!

Nieuw aanbod

Ondersteuning bij projectontwikkeling
Eén van de speerpunten in het programma Nieuwe Energie Overijssel is
professionalisering. Projectontwikkeling is voor alle initiatieven een
belangrijk onderdeel. Daar komt wel veel bij kijken en het is bijna
onmogelijk om alle noodzakelijke kennis bij de leden vandaan te halen.
Daarom biedt het programma Nieuwe Energie aan zes initiatieven de
mogelijkheid om op onderdelen van projectontwikkeling ondersteund te
worden en ervan te leren. Nog eens zes initiatiefnemers kunnen bij deze
projecten meekijken en –doen. Volgende week ontvangen jullie
informatie over welke ondersteuning precies geboden wordt, wanneer

jouw initiatief ervoor in aanmerking kan komen en hoe je jouw initiatief
aanmeldt. Houd je mailbox dus in de gaten.
Bijeenkomst
Klimaatsessie

Hoe gaat dat nu precies met … het klimaat?
Natuur en Milieu Overijssel organiseert voor al haar relaties een ‘bijpraatsessie klimaat’. Hierin krijg je, vanuit de eerste hand, een uniek inkijkje
geboden in de meest actuele ontwikkelingen en onderhandelingen over
het klimaatbeleid. Nationaal en internationaal. Twee interessante
sprekers, Heleen de Coninck (o.a. Klimaatwetenschapper; lid/co-auteur
IPCC/Verenigde Naties) en Annie van de Pas (directeur Natuur en Milieu
Federaties, lid van de Klimaattafel Elektriciteit), praten je bij.
Aansluitend bespreken we wat dit voor kansen biedt, voor jouw – en
onze – inzet voor een goed klimaat in eigen buurt of stad of regio.
Datum: dinsdagavond 19 juni
Tijd: 20.00u – 22.00u (19.30u inloop en afsluitend borrel)
Locatie: Burgerweeshuis, Bagijnenstraat 9, Deventer
Kosten: € 10,=, Vrijkaartje voor partners NMO en lokaal energieinitiatieven
Aanmelden: Vóór 12 juni via deze link

Winactie

Maak kans op een etentje met je buren
Zonnepanelen op je dak, zie jij dat wel zitten? Of is spouwmuurisolatie
geen overbodige luxe voor jouw woning? Dan is samen energie
besparen misschien iets voor jou. Samen met je buren is namelijk
makkelijker en nog gezellig ook! Speciaal voor lezers van deze
nieuwsbrief geeft Buurkracht daarom een burenetentje weg. Zo kun je
het in een huiselijke omgeving hebben over energie besparen. Kans
maken? Stuur je motivatie en adresgegevens naar
noortje@buurkracht.nl. Meedoen kan tot 25 mei.
Wilt u meer informatie over Buurkracht? Ga dan naar de website.

Veldsymposium 8 juni

Ga vrijdag 8 juni samen met ons een heerlijke dag de natuur in en laat je
inspireren door diverse sprekers en experts. Dit jaar zijn we te gast in
een prachtig stukje Twente: Hof Espelo en omgeving, gemeente
Enschede. Een mooie en gevarieerde fietstocht leidt je langs een aantal
parels van Twente, zoals de landgoederen en natuurgebieden Hof
Espelo, het Lonnekermeer, de Lonnekerberg en natuurgebied De
Wildernis. Je fietst door beekdalen en over oude dekzandruggen, statige
lanen en oude loofbossen, glooiende heide terreinen en vochtige
hooilanden. En, zoals je van ons gewend bent zorgen wij voor
interessante informatie. In het veld tref je deskundigen die vertellen
over bijzondere flora en fauna, natuurontwikkeling, duurzame energie,
groen vrijwilligerswerk, water en landbouw. Want, een mens is nooit te
oud om te leren.
Datum: Vrijdag 8 juni
Tijd: 10.00 - 16:00 uur (incl. lunch en borrel)
Locatie (begin/ eindpunt): Bezoekerscentrum Koetshuis Hof Espelo
Kosten: Vrijwillige donatie voor aangesloten vrijwilligers / niet
aangesloten 45 euro
Aanmelden: Aanmelden kan via deze link. Houd er rekening mee dat
je 1 persoon per keer kunt aanmelden. Ben je vrijwilliger bij een
aangesloten groep van Natuur en Milieu Overijssel? Vermeld dit er
dan duidelijk bij.

Terugkoppeling
energiecafé Twente

We kijken met veel plezier terug op een goed bezocht Energiecafé
Twente. Dit keer waren we te gast bij Borne Energie. Joris van Dijk heeft
een toelichting gegeven op de activiteiten waar zij op dit moment mee
bezig zijn (o.a. PCR project, windenergie, Energiepark stortplaats
Elhorst-Vloedbelt, 0 op de meter woningen). Een indrukwekkende lijst
aan projecten. Daarnaast hebben de netbeheerders een toelichting
gegeven op hun ondersteuningsmogelijkheden en de invoedpunten voor
grootschalige opwekking. Benieuwd naar de mededelingen en de
gegeven presentaties van de overige sprekers? Neem dan contact op
met Loet van der Heijden: heijden@natuurenmilieuoverijssel.nl
Het volgende energiecafé is in het najaar in West-Overijssel. Suggesties
voor een thema zijn welkom.

Lokaal nieuws

Mobiliteitsavond van Duurzaam Diepenveen
Op dinsdag 19 juni organiseert Duurzaam Diepenveen de bijeenkomst:
Elektrische auto proefrijden en informatie. Er is een aantal elektrische
auto’s van verschillende merken aanwezig. Je kunt zelf achter het stuur
kruipen en een kort ritje maken, met de eigenaar naast je. Vanaf 20.00u
wordt er in Hof van Salland informatie gegeven over elektrisch auto
rijden.
 Waar moet je rekening mee houden?
 Wat zijn de kosten, de voor- en nadelen
 Hoe gaat het met het opladen, etc.?
Datum: 19 juni 2018
Tijd: 19.30 – 22.00 uur
Aanmelden: via duurzaamdiepenveen@gmail.com

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 natuuren 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

Basiscursus coöperatieontwikkeling
Ben je een beginnende coöperatiebestuurder? Of wil je je kennis
opfrissen? Speciaal voor energiecoöperaties organiseert HIER opgewekt
in samenwerking met de NCR een basiscursus Coöperatieontwikkeling.
De cursus gaat in op de basisprincipes van coöperaties, de verhouding
tussen bestuur en uitvoering, hoe zeggenschap geregeld is. Maar ook de
financiële aspecten en het ledenbeleid.
Inhoud van deze basiscursus is een combinatie van theorie, cases en
uitwisseling van ervaringen uit de eigen praktijk. Deelnemende
bestuurders werken na afloop aan een opdracht in de eigen coöperatie
die op de HIER opgewekt Bestuurdersdag (15 september in Driebergen)
terugkomt in een specifieke terugkom-sessie.
Datum: 7 juni 2018
Tijd: 16.00 – 22.00 uur

Locatie: Amersfoort
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
Mei-juni:
 Vanaf 13 maart: NRC Live Energieserie
 16 mei PLEI bijeenkomst
 17 mei Communicatie Meetup
 23 mei Nationale Conferentie Energietransitie in de praktijk
 7 juni Basiscursus coöperatieontwikkeling
 8 juni Veldsympsium
 19 juni Elektrische auto proefrijden en informatie
 27 juni 1-jarig bestaan PLEI

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

