Dé nieuwsbrief voor lokale energie initiatieven
Bijeenkomst: Update
Ontwikkelingen

Alle lokale energie-initiatieven zijn welkom op de bijeenkomst update
ontwikkelingen op dinsdagavond 27 november in Nijverdal. Deze
bijeenkomst wordt speciaal georganiseerd om jullie op de hoogte te
brengen van de laatste ontwikkelingen rondom het projectbureau en
om te peilen of de goede weg gekozen wordt. Daarnaast staan we
stil bij de Regionale Energie Strategieën en de rol van lokale energie
initiatieven daarin. Wil je graag bij deze bijeenkomst aanwezig zijn?
Aanmelden kan bij goeman@natuurenmilieuoverijssel.nl

Kennisfestival Lokale Energie
Overijssel

Op donderdag 7 februari is hét Kennisfestival Lokale Energie
Overijssel. Een dag die volledig in het teken staat van de
energietransitie en de rol van lokale energie initiatieven en
gemeenten in Overijssel. Gastspreker is Marjan Minnesma, van
Urgenda. Maak kennis met inspirerende praktijkvoorbeelden, nieuwe
ontwikkelingen en andere partijen die actief zijn in Overijssel. Ga met
Marjan Minnesma, Annemieke Traag (gedeputeerde Energie en
Milieu) en Matthijs Nijboer (directeur Natuur en Milieu Overijssel) in
gesprek over hoe we de ambities voor Overijssel kunnen realiseren.
Daarnaast pitchen de finalisten van de Energy Pitch hun innovatief
energieproject.
Wanneer: donderdag 7 februari 2019, vanaf 15.30 tot 21.30 u
(na 18.00u inloop gemeente- en provincie bestuurders)
Waar: regiokantoor Enexis, Marsweg 5 te Zwolle

Meld je aan voor de
Energypitch 2.0

Heb je goede plannen voor een lokaal energieproject en maak je deel
uit van een lokaal bewonersinitiatief? Dan zijn wij op zoek naar jou
voor de Energypitch 2.0!
Dit Energypitch 2.0 richt zich op startende initiatieven die een mooi
plan hebben om de energie in hun omgeving te verduurzamen.
Initiatieven kunnen zich tot 20 december melden dat ze mee willen
doen en krijgen dan toegestuurd wat ze moeten aanleveren: een
filmpje en beknopte projectomschrijving. Tijdens het Kennisfestival
Lokale Energie Overijssel (7 februari 2019) presenteren worden de
filmpjes van de finalisten vertoond en zullen ze vragen beantwoorden
van de jury en de zaal. De finalisten gaan met een mooie prijs naar
huis.

Lokaal nieuws

Dalfsen stroomt realiseert project
De bouw van het zonnepark van Dalfsen Stroomt op het dak van
Foreco is in volle gang. De eerste 484 zonnepanelen zijn geïnstalleerd
en later volgt er een tweede dak die van zonnepanelen wordt
voorzien. Dalfsen Stroomt wekt duurzame energie op in, rond én voor
het dorp Dalfsen. Alle Dalfsenaren kunnen daarvan profiteren, want
iedereen in Dalfsen kan lid worden van deze coöperatieve vereniging.
Goed voor het milieu, goed voor je portemonnee en goed voor de
plaatselijke economie. Met de in het dorp opgewekte energie worden
ze immers minder afhankelijk van energieleveranciers en blijft er meer
geld in het dorp.
Meer informatie kan je vinden op https://www.dalfsenstroomt.nl/

Bijeenkomst
HIER Opgewekt

Meetup Experimentenregeling elektriciteitswet
Op 12 november organiseren HIER opgewekt en de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland een volgende Meetup voor
energiecoöperaties en VvE’s die een ontheffing hebben of hiervoor al
serieuze stappen hebben gezet.
De Meetups van de CoP Experimentenregeling Elektriciteitswet staan
in het teken van uitwisseling tussen de koplopers onderling en hun
samenwerkingspartners. 12 november staat in het teken van het
operationeel maken van een experiment.
Datum: 12 november 2018
Tijd: 12.00-17.00 uur (van 12.00 tot 13.00 inloop met lunch)
Locatie: Jaarbeurs Utrecht
Aanmelden: Kosteloos, via deze link

E-Battle

De e-Battle is een educatief project waarbij leerlingen van
Overijsselse basisscholen op eigen wijze campagne voeren om
zoveel mogelijk energie te besparen op school. Tien scholen uit
verschillende gemeenten gaan met elkaar de ‘strijd’ aan. Welke
school voert de beste campagne en gaat er met de hoofdprijs
vandoor? Er is nog plek voor enkele scholen. Kent u een
basisschool uit uw gemeente die interesse heeft in deelname? Neem
dan contact op met Loet van der Heijden via 038 425 09 78. De eBattle loopt van medio januari tot en met mei.

Lokaal nieuws

Cooperaties uit Enschede slaan handen ineen
Enschede Energie en Energiecoöperatie Buitengebied Enschede
(ECBE) hebben hun eerste gezamenlijke project voltooid. Op 12
oktober is het project officieel geopend door Wethouder Niels van
den Berg van Enschede. Er zijn 498 zonnepanelen geplaatst op
daken van de stallen van varkenshouder Pipers aan de Zuid
Esmarkerrondweg. Het project levert al vanaf eind juli stroom. De
kosten van de installatie zijn gedekt door de verkoop van certificaten.
De samenwerking tussen de cooperaties wordt voortgezet. Er zijn
SDE+-beschikkingen verleend voor meer daken in het buitengebied.
Deze projecten worden in de komende maanden uitgewerkt.

Evenement
HIER Opgewekt

Op vrijdag 23 november vindt voor de zevende keer hét Evenement
HIER opgewekt plaats. Een dag die je als energiecoöperatie,
gemeenteambtenaar of energieprofessional niet wilt missen. Meld je
snel aan en vijzel je kennis op, laat je inspireren, en draag bij.
Met 900 bezoekers is het Evenement HIER opgewekt het grootste
landelijke evenement voor lokale energie-initiatieven in Nederland.
Datum: 23 november 2018
Tijd: de hele dag
Locatie: 't Spant, Bussum
Organisator: HIER opgewekt
Aanmelden: Via deze link

Agenda november - december

•
•
•

De agenda voor de komende maanden. Heb je zelf een leuke
activiteit waarvoor je andere initiatieven wilt uitnodigen? Mail het
naar goeman@natuurenmilieuoverijssel.nl
12 november: Meetup Experimentenregeling elektriciteitswet
23 november: Hier Opgewekt, Spant te Bussum
27 november: Bijeenkomst update ontwikkelingen

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.

