Dé nieuwsbrief voor lokale energie initiatieven
Ontwikkelfaciliteit voor
lokale energieinitiatieven in
Overijssel

Voor de zomer heeft Ruud Schuurs een advies uitgebracht over de
organisatie van een projectbureau in Overijssel. Een werkgroep
bestaande uit PLEI, Nuts@Co, IM@Overijssel, NMO en de provincie
Overijssel heeft geprobeerd dit advies verder uit te werken tot een
concreet plan. De gedachte was dat IM@Overijssel vooral bij de opstart
van initiatieven ondersteuning bieden en Nuts&Co focust op
ondersteuning bij ontwikkeling van concrete projecten. Helaas bleek dat
er onvoldoende draagvlak is voor de gekozen richting. De werkgroep
concludeerde dat deze daarmee niet leidt tot het gewenste
provinciebrede projectbureau.
Betrokken partijen hebben besloten een alternatief plan uit te werken. In
dit alternatief wordt de ontwikkeling van een faciliteit voor inhoudelijke
ondersteuning van projectontwikkeling gekoppeld aan de ontwikkeling
van een regionale financieringsfaciliteit voor lokale energie-initiatieven.
Uitgangspunt is dat voor de ondersteuning van projectontwikkeling
gebruik wordt gemaakt van expertise van lokale initiatieven. Voor de
ontwikkeling van dit alternatief is de werkgroep uitgebreid met Bernard
Stornebrink van Energiefonds Overijssel.
Helaas is PLEI niet meer vertegenwoordigd in de werkgroep. De
werkgroep stemt zoveel mogelijk af met mensen uit de doelgroep om te
toetsen of de juiste keuzes worden gemaakt.

Kennisfestival Lokale
Energie Overijssel

Donderdag 7 februari is hét Kennisfestival Lokale Energie Overijssel. Een
bijeenkomst die volledig in het teken staat van de energietransitie en de
rol van lokale partijen, zoals de lokale energie-initiatieven, gemeenten en
provincie. De dag kent een gevarieerd programma met diverse
informatieve en interactieve workshops.
De aanmeldingen lopen storm, dus schrijf je snel in als je erbij wilt zijn.
Dat kan via deze link.
Meer informatie over het programma en de verschillende workshops vind
je hier.
En als je gaat twitteren over het Kennisfestival, gebruik dan #KLEO19

IM@Overijssel

Voor de lokale energie-initiatieven wordt 2019 een belangrijk jaar. Komt
er wel of niet een klimaatakkoord? Wat blijft over van de
salderingsregeling, de hoogte van de energiebelasting en het
verdienmodel achter de postcoderoos? En zijn er nog mogelijkheden om
je opgewekte energie kwijt te kunnen op het net? Allemaal vragen waar
we dit jaar antwoord op hopen te krijgen.
Een ding is zeker; IM@overijssel blijft ook in 2019 zich enthousiast
inzetten als de vraagbaak voor de lokale energie-initiatieven. Dus heb je

een vraag neem contact op met Marlous Goeman, via mail:
IM@Overijssel.nl of telefoon: (038) 4250966.
Allen een energiek jaar toegewenst!!
Energy Pitch

De finalisten van de Energy Pitch zijn bekend. Bekijk hier de 3 mooie
vlogfilmpjes van Zonnetapijt, Biogas uit Ommerkanaal en Duurzaam
Waterwonen

Groene Kabouter 2019

LEO, onze groene kabouter en mascotte van alle Lokale Energie
Opwekkers, is weer op zoek naar een opmerkelijk initiatief. Ook in
2019 willen wij, de initiatievenmakelaars van de provincie Overijssel,
weer aandacht schenken aan een lokaal initiatief dat het verschil maakt.
Ken jij een leuk initiatief 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. Het hoeft geen groot
initiatief te zijn, juist in het kleine schuilt vaak de innovatie. Naast een
kopie van de beeltenis van de groene kabouter stellen wij € 250
beschikbaar voor het winnende initiatief.

Agenda januarifebruari

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

De nieuwsbrief van het Servicepunt wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel.

