Dé nieuwsbrief voor lokale energie initiatieven
Platform bijeenkomst
27 juni

Woensdag 27 juni was de netwerkbijeenkomst voor alle Overijsselse
lokale energie initiatieven rondom het 1 jarig bestaan van PLEI. Een
drietal initiatieven presenteerden hun gerealiseerde projecten.
Daarnaast keken we vooruit met kwartiermaker Ruud Schuurs over de
ondersteuning van de lokale energie-initiatieven bij projectontwikkeling.
De presentaties zijn hier te vinden
De ruim 40 aanwezigen hadden waardering voor de koers en kijken uit
naar Ruud zijn definitief advies. Duidelijk was dat samenwerken in één
organisatie van lokale initiatieven in Overijssel voor iedereen de
uitdaging moet zijn.

Energie café West,
27 september

Het Energiecafé West Overijssel komt er aan, u bent van harte
uitgenodigd! Het Energiecafé is dé ontmoetingsplek voor lokale energie
initiatieven. Dit keer organiseren we het samen met Buurkracht en zijn
ook Buurkrachtbuurten uitgenodigd. We zijn te gast bij Groen Gebogen
in Dalfsen. Zij zijn bezig met een aantal projecten. Tijdens de
bijeenkomst staan we met name stil bij hun Postcoderoosproject Zon op
bedrijfsdak Foreco en hoe zij samenwerken met Buurkracht. Een avond
waar praktische kennis wordt gedeeld, maar ook een prima gelegenheid
om elkaar weer te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.
Graag aanmelden vóór 23 september bij
info@natuurenmilieuoverijssel.nl
Wanneer: Donderdagvond 27 september
Hoe laat: 19.30 -21.15 uur, daarna napraten met borrel
Waar: De Trefkoele Plus, Ruigedoornstraat 108, 7721 BR Dalfsen

Meld je aan voor de
Energypitch 2.0

De inschrijving voor de Energy Pitch 2.0 is begonnen. Heb je goede
plannen voor een lokaal energieproject? Maak je onderdeel uit van een
lokaal bewonersinitiatief? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Dit jaar ligt het accent op communicatie; hoe presenteer je jezelf en je
project? We organiseren daarvoor twee masterclasses: een over
vloggen en de ander over hoe je jezelf en je project presenteert.
Uiteraard kun je gebruik maken van de begeleiding van IM@Overijssel.
Tijdens het Kennisfestival Lokale Energie Overijssel (februari 2019)
presenteren de vier finalisten hun project. Deze vier gaan met een
mooie prijs naar huis.
Interesse? Meld je dan aan bij heijden@natuurenmilieuoverijssel.nl Je
ontvangt dan een aanmeldformulier. Meer informatie over de Energy
Pitch 2.0 is hier te vinden.

Winnaar Groene
Kabouter Duurzaam
Waterwonen Zwolle!

Op 27 juni is de aanmoedigingsprijs van IM Overijssel uitgereikt aan Guy
Seelmann van Duurzaam Waterwonen Zwolle. De prijs bestaat uit een
replica van de Groene Kabouter en € 250. In dit project wordt
onderzocht of het mogelijk is om een goed geïsoleerde woonark te
verwarmen met een “waterwarmte pomp”. Deze pomp haalt uit het om
de ark stromende oppervlaktewater warmte, om de woonark te
verwarmen en deze te voorzien van warm water. De jury, bestaande uit
alle IM makelaars, was unaniem van mening om de prijs toe te kennen
aan dit project. In Overijssel zijn er meerdere woningen in de buurt van
stromend water. We gaan dit project met belangstelling volgen.

Ellen Prent nieuwe
voorzitter Nuts&Co
Op 9 juli hebben de energiecoöperaties die samenwerken in Nuts&Co,
Ellen Prent tot hun nieuwe voorzitter gekozen. Ellen Prent heeft haar
sporen verdiend o.a. als wethouder in Haaksbergen en was in 2018
bestuurlijk trekker van de Twentse Energiestrategie. Met haar ervaring
wil ze bijdragen aan de doelstellingen van Nuts &Co om met lokale
initiatieven stappen te zetten om duurzame energie lokaal te produceren
en inwoners van betaalbare groene energie te voorzien. Ellen ziet als
grote uitdaging voor Nuts&Co dat er meer duurzame energieprojecten
een succes worden door krachten te bundelen. “Het is tijd om van
denken naar doen te gaan”, aldus de nieuwe voorzitter.

Klimaatakkoord

Vorige week is het Klimaatakkoord gepresenteerd. Er is al veel over
geschreven en bekendgemaakt.
Hierbij 2 specifieke links: Een van ODE Decentraal:
En de blog van Annie van de Pas, netwerkdirecteur Natuur en
milieufederaties, over de klimaattafel elektriciteit

Landelijk
ontwikkelfonds
energie coöperaties
ODE Decentraal heeft het initiatief genomen tot een revolverend
ontwikkelfonds voor duurzame energie coöperaties. Na 3 jaar hard
werken is het gelukt! Meer informatie is hier te vinden

Energiepark Endona
De energiecoöperatie Endona is begin april 2018 gestart met de
grondwerkzaamheden van het energiepark Heeten. In het park komen
uiteindelijk ongeveer 7750 zonnepanelen met een opwekvermogen van
rond de 2.100.000 kWh per jaar. Het park vordert gestaag. Wie de bouw
van het park via de webcam wil volgen kan gebruik maken van de
volgende link: https://endona.nl/nieuws/webcam/

Agenda juli-september

De agenda voor de komende maanden. Heb je zelf een leuke activiteit
waarvoor je andere initiatieven wilt uitnodigen? Mail het naar
heijden@natuurenmilieuoverijssel.nl
•
•

27 september: Energie café West
11 oktober: Masterclass Presenteren met Impact

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

