Dé nieuwsbrief voor lokale energie initiatieven
Lokale Energie Monitor
2018

De door lokale energiecoöperaties opgewekte duurzame energie is in
2018 opnieuw sterk gegroeid. Er is nu 74,5 MWp aan collectief
zonvermogen in productie en 159 MW aan collectieve wind, opgeteld
genoeg stroom voor ruim 140.000 huishoudens. Op korte termijn staat er
nog minstens een verdubbeling op de planning. Het aantal coöperaties is
in 2018 toegenomen met 85 tot 484. Ook zijn de eerste warmtecoöperaties
en biogasprojecten van start gegaan. Bijna 70.000 Nederlanders zijn lid
van een lokale energiecoöperatie. Dat blijkt uit de Lokale Energie Monitor
2018. Kijk voor meer informatie op https://www.hieropgewekt.nl/lokaleenergie-monitor

Kennisfestival Lokale
Energie Overijssel

Op donderdag 7 februari is hét Kennisfestival Lokale Energie Overijssel.
Een bijeenkomst die je niet wilt missen! De energietransitie en de rol van
lokale energie initiatieven en gemeenten in Overijssel staan centraal. Er is
een breed scala aan workshops waar de uitwisseling van kennis en
ervaringsuitwisseling centraal staat. Onderwerpen zijn o.a. participatie bij
grootschalige opwekking, ruimtelijke inpassing, aardgasloze wijken,
innovatieve ontwikkelingen, samenwerking tussen gemeenten en lokale
initiatieven. Binnenkort gaat de uitnodiging uit. Gastspreker is Marjan
Minnesma (Urgenda)
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

Vlog tips

Een vlog maken is één van de oplevercriteria voor de deelnemers aan de
Energy Pitch. Zij hebben een vlogcursus kunnen bijwonen waar diverse
tips&trics werden gedeeld. Beleef Media heeft voor ons naar aanleiding
van die cursus een handleiding gemaakt met tips & trics, zodat we die
breder kunnen delen. Vloggen is een manier om meer bekendheid te
geven aan je initiatief. Wil je graag een vlog maken? Kijk dan voor de
handleiding op www.natuurenmilieuoverijssel.nl/kennisbank-duurzameenergie-overijssel/

IM@Overijssel

LEO, onze groene kabouter, staat symbool voor alle Lokale Energie
Opwekkers. Net als LEO werken zij onzichtbaar voor aan hun plannen om
op innovatieve wijze groene energie te besparen en/ of op te wekken. Als
klein duimpje tussen de energiereuzen realiseren zij, niet gedreven door

alleen economische motieven maar vol idealisme en zelfredzaamheid, hun
projecten voor de opwek van CO2 neutrale energie. LEO is de mascotte
van deze beweging. In 2019 willen wij, de initiatievenmakelaars van de
provincie Overijssel, weer aandacht schenken aan een opmerkelijk
initiatief door het uitreiken van de Groene Kabouter 2019. Ken jij een
project in jouw buurtschap, dorp, buurt of stad en vind jij dat zij deze prijs
verdienen meld dit dan aan IM@Overijssel.nl. Motiveer waarom juist dit
project een aansporing verdient.

Kennisbank Lokale
Energie Overijssel

Er is bij initiatieven en gemeenten veel behoefte aan kennis,
praktijkervaring en aan voorbeelddocumenten over lokale
energieopwekking. Denk daarbij bijvoorbeeld aan postcoderoosprojecten
en het verkrijgen van draagvlak. Inmiddels is er al veel ontwikkeld. I.s.m.
IM@Overijssel heeft Natuur en Milieu Overijssel over de onderwerpen zon,
wind en draagvlak een selectie gemaakt en op de Kennisbank gezet.
Kijk op de kennisbank voor meer informatie.
We willen graag weten of de Kennisbank in een behoefte voorziet. Zou je
bijgaande vragenlijstje willen invullen? Klik dan hier. Invullen kost 2
minuten en wij kunnen daarmee beter inspelen op jullie behoeften.

Lokaal nieuws

Dalfsen Stroomt!
Het stroomt in Dalfsen. Letterlijk! Op maandag 3 december opende
gedeputeerde Annemieke Traag de eerste productielocatie van coöperatie
Dalfsen Stroomt. Een zonnepark van 2030 panelen op de daken van
houtverwerker Foreco in de bossen nabij Dalfsen op het landgoed
Rechteren. Uniek aan dit project is het lage instaptarief door de
samenwerking die de coöperatie is aangegaan met de triodosbank. De
inleg van de deelnemers is slechts € 37,50 per paneel. Naast huishoudens
doen ook een paar bedrijven mee. Daaronder de Ambachtelijke Vechtdal
Brouwerij, een initiatief om mensen met een beperking zinvol werk te
bieden. Zo gaan sociale en ecologische duurzaamheid hand in hand.
Meer weten? Kijk op www.dalfsenstroomt.nl

Evenement
HIER Opgewekt

Kerstgroet

Terugblik
Op vrijdag 23 november vond voor de zevende keer hét Evenement HIER
opgewekt plaats, in Bussum. Het is het grootste landelijke evenement voor
lokale energie-initiatieven in Nederland. HIER opgewekt kijkt terug op een
zeer geslaagde editie. Het thema van dit jaar was ‘impact maken’. De
ambitie is namelijk dat de helft van de nieuwe duurzame energie in handen
komt van de lokale gemeenschap.
Binnenkort vind zijn de presentaties, verslagen en foto's van het
evenement terug te vinden op https://www.hieropgewekt.nl/evenementhier-opgewekt.

Een hele fijne kerst en een
energiek nieuwjaar
toegewenst!

Agenda december- januari

•
•

De agenda voor de komende maanden. Heb je zelf een leuke activiteit
waarvoor je andere initiatieven wilt uitnodigen? Mail het
naar goeman@natuurenmilieuoverijssel.nl
20 december: Deadline inschrijving Energy Pitch
7 februari : Kennisfestival en Energy Pitch

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.

