Dé nieuwsbrief voor lokale energie initiatieven
Bijeenkomst 27 juni

Vorig jaar, 27 juni was een feestelijke dag voor de lokale energie-initiatieven
in Overijssel; de oprichting van het Platform Lokale Energie Initiatieven
(PLEI). We stonden stil bij hoe groot deze beweging van onderop aan het
worden is, met welke projecten een ieder bezig was en blikten vooruit welke
kant we op wilden met elkaar. Een jaar later grijpen we dit moment aan
om er een feestelijk moment van te maken. Er is ontzettend veel in
ontwikkeling. We staan stil bij de successen en vieren die met elkaar,
maar ook de kleinere initiatieven worden in het zonnetje gezet door de
aanmoedigingsprijs de Groene Kabouter, en natuurlijk blikken we weer
vooruit, ditmaal met de scenario’s van kwartiermaker Ruud Schuurs.
Datum: woensdagavond 27 juni
Tijd: 19.30 – 22.00u
Locatie: Stadlab @ Indie in Almelo

Nieuws van
IM@Overijssel

LEO nomineert
Deze maand nomineert LEO de Woonarken Zwolle voor “de Groene Kabouter
2018”. De aanmoedigingsprijs voor een lokaal initiatief dat een unieke bijdrage
levert aan de energietransitie.
De nominatie van juni: Ik ben langs geweest om de plannen te horen van de
initiatiefnemer Guy Seelmann in Zwolle. Hij wil een duurzame woonark
realiseren dat zo duurzaam mogelijk is, acceptabel wooncomfort heeft en alles
voor een goede prijs. Om energie neutraal te zijn gaat hij een combinatie van
technieken gebruiken die al bestaan, maar op unieke wijze toegepast worden.
Zoals een warmte pomp waarbij de panelen in het stromende water hangen.
Een hele uitdaging op technisch vlak. Maar het mooie is dat als het hem lukt
deze uitdagingen te overwinnen, de toepassing van de technieken een mooi
voorbeeld kan zijn voor woningen in of nabij stromend water. Overijssel is
weer een mooi proefproject rijker!

Bijeenkomst
Klimaatsessie 19 juni

Hoe gaat dat nu precies met … het klimaat?
Natuur en Milieu Overijssel organiseert voor al haar relaties een ‘bijpraatsessie klimaat’. Tijdens deze bijeenkomst 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 en
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, stad of regio.
Datum: dinsdagavond 19 juni
Tijd: 20.00 – 22.00u (19.30u inloop en afsluitend borrel)

Locatie: Burgerweeshuis, Bagijnenstraat 9, Deventer
Kosten: € 10,=. Vrijkaartje voor partners NMO en lokale energieinitiatieven
Aanmelden: Vóór 12 juni via deze link

Digitale Kennisbank:
Duurzame Energie
Overijssel

Er is bij lokale initiatieven en gemeenten grote honger naar kennis en
ervaringen als het gaat over het starten van een Postcoderoos- en/of
windproject. Daarom is in samenwerking met de initiatievenmakelaars een
digitale Kennisbank op gezet. Deze Kennisbank is nog volop in
ontwikkeling, maar er is al veel praktische informatie te vinden op de
onderwerpen zon, wind en het starten van een initiatief. Kijk voor meer
informatie op de Kennisbank.

Nieuwe website
IM@Overijssel

Bijdragen aan de groei van het aantal geslaagde lokale energie-initiatieven
in de provincie Overijssel is de grote uitdaging van de Initiatieven Makelaars
Overijssel (IM makelaars). Met de eigen website, www.IMOverijssel.nl
krijgen de IM makelaars er een nieuw stuk gereedschap bij. Ook op internet
zijn de makelaars nu voor de startende lokale initiatieven makkelijker te
vinden. Naast de toegang tot de kennisbank die samen met “Natuur en
Milieu Overijssel” wordt vorm gegeven biedt de website ook een persoonlijk
verhaal van elke IM makelaar.
Wil je gebruik maken van een IM makelaar? Neem dan contact op met de
coördinator via IM@Overijssel.nl.

Verlof Marlous Goeman

Aanspreekpunt lokale energie-initiatieven bij Natuur en Milieu Overijssel en
coördinator van IM@Overijssel, Marlous Goeman, is in blijde verwachting
en verwacht deze zomer haar kind. Vanaf 1 juli tot half oktober is zij
daardoor tijdelijk niet bereikbaar.
Voor de vragen gericht aan Natuur en Milieu Overijssel kan je terecht bij
collega Loet van der Heijden: heijden@natuurenmilieuoverijssel.nl / 038425 09 60.
Voor vragen aan en inzet van IM@Overijssel, worden de taken tijdelijk
overgenomen door Mario den Hoedt: IM@Overijssel.nl / 06 371 697 59.

Nieuwe buurtbegeleider
Buurkracht

In Twente is sinds half april een nieuwe buurtbegeleider van Buurkracht
actief: Miranda Scheffer. We kennen haar van de Stichting Duurzame
Energie Wierden-Enter en nu wil ze haar enthousiasme ook inzetten om
anderen verder te helpen. “Samenwerken, elkaar versterken en elkaar iets
gunnen, dat is waar ik warm van word. Ik ben een aanjager en verbinder,
een enorme enthousiasteling en communicatief vaardig. Bovendien ken ik
het proces, weet welke fases je door gaat, waar je tegenaan loopt. Wat ik
het liefst zie gebeuren is dat we er met elkaar een circulaire economie van
maken. En dé manier om dat te bereiken, is onze buurten bij lokale
duurzame projecten betrekken. Door verschillen bij elkaar te brengen en
bottom-up aan de slag te gaan. Het levert maatschappelijk gezien zo veel
meer op.”
Miranda is te bereiken via 06-204 073 13 en Miranda@buurkracht.nl

Lokale Energie Monitor

De Lokale Energie Monitor komt er weer aan. Dat is dé jaarlijkse rapportage
en analyse van de ontwikkelingen die landelijk agenderend wordt ingezet
richting bestuurders en beleidsmakers. Wat jullie doen en doorgeven aan
de Lokale Energie Monitor heeft dus landelijk invloed. Ook provinciaal willen
we de monitor gaan inzetten, maar daarvoor is het nodig dat de lokale
energiebeweging in Overijssel beter op de kaart komt. We nodigen jullie uit
om 1 van de volgende 3 stappen te nemen:
1. Geef je project door aan HierOpgewekt via katrien@hier.nu
2. Geef je contactgegevens door zodat HierOpgewekt je kan
benaderen met een aantal vragen voor de Lokale Energie Monitor.
Mail katrien@hier.nu
3. Meld je initiatief en projecten aan bij HierOpgewekt:
https://www.hieropgewekt.nl/initiatieven

Bijeenkomst
HIER Opgewekt

Meetup Aardgasvrij met de wijk
Deze Meetup is de eerste van een serie van drie en staat in het teken van
de rol van buurtinitiatieven en energiecoöperaties in de warmtetransitie.
Deze Meetups zijn bedoeld om ervaringen op regelmatige basis met elkaar
te delen en om zo sneller vooruit te komen. Wat zijn de ervaringen tot nu
toe, ook met andere stakeholders? Wat als er al projecten lopen in de
gemeente? En, hoe staat het met de ontwikkelingen landelijk? Zoals het
programma aardgasvrije wijken? Hiervoor dienen gemeenten plannen in en
maken een selectie. Wat kun je hierin als energiecoöperatie betekenen en
hoe pak je die rol?
Datum: 11 juni 2018
Tijd: 13.00 – 17.00 uur
Locatie: ANNE, Veemarktplein 41, Utrecht
Aanmelden: Gratis. Aanmelden kan via deze link

Privacy wetgeving

25 mei is de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) ingegaan. Dankzij deze nieuwe wet worden
de privacyrechten versterkt en uitbreid. Met de ingang van de AVG
veranderen er een aantal zaken en hierover willen wij je graag informeren.
Jouw gegevens zijn bij ons bekend, waardoor je de nieuwsbrief Servicepunt
Lokale Energie Overijssel ontvangt. Ook versturen wij regelmatig
uitnodigingen voor bijeenkomsten en evenementen.
• Wij gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en we doen er
alles aan om jouw privacy te waarborgen.
• Jouw gegevens zijn bij ons goed beveiligd en we delen deze nooit
zonder jouw toestemming met derden.
• Bij Natuur en Milieu Overijsel kun je jouw gegevens inzien, wijzigen
en verwijderen.
• Je kunt je op elk gewenst moment uitschrijven voor onze
nieuwbrief. Dit kan door een mail te sturen naar
info@natuurenmilieuoverijssel.nl

Agenda juni-juli

De agenda voor de komende maanden. Heb je zelf een leuke activiteit
waarvoor je andere initiatieven wilt uitnodigen? Mail het naar
goeman@natuurenmilieuoverijssel.nl
Juni-juli:
• Vanaf 13 maart: NRC Live Energieserie
• 11 juni Meetup aardgasvrij met de wijk
• 19 juni Duurzaam Diepenveen: Elektrische auto proefrijden en
informatie
• 19 juni Bijpraatsessie Klimaat

•
•

27 juni Bijeenkomst Lokale Energie-initiatieven: terugblik en
vooruitblik
28 juni Bijeenkomst Duurzaam Oldenzaal: van het aardgas af

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

