Dé nieuwsbrief voor lokale energie initiatieven
Bijpraatsessie Klimaat

Op dinsdagavond 5 maart vindt de tweede ‘Bijpraatsessie Klimaat’
plaats, in Deventer. De eerste sessie (afgelopen zomer) ging over de
klimaatonderhandelingen en was een groot succes. Dit keer gaat het
over de impact van klimaatverandering op natuur. Dit wordt steeds beter
zichtbaar, ook in Nederland. Voor veel mensen een reden om in actie te
komen. Daarbij kan gedacht worden aan de aanleg van een groen dak,
maar ook energiebesparing of duurzame energieopwekking. Het
beloofd weer een interessante avond te worden.
Ben je er ook bij? Meer informatie kan je hier vinden
Als je deze nieuwsbrief ontvangt, beschouwen wij je als relatie van
ons.

Kennisfestival Lokale
Energie Overijssel

Wij kijken terug op een zeer geslaagde en inspirerende
netwerkbijeenkomst. Zowel de lokale energie-initiatieven
als gemeenten waren goed vertegenwoordigd. In de verschillende
workshops is veel kennis en ervaringen gedeeld. Verder hield Marjan
Minnesma een inspirerend verhaal. Met concrete feiten en
maatregelen gaf zij aan dat 100% duurzame energie in 2030 haalbaar
is. Maar dan moeten we direct aan de slag. De presentaties van de
dag zijn hier te vinden.
Leerlingen van de Cazemierschool (Oud-Leusen) bezette het podium
en deden een oproep om in actie te komen.
Vanwege de beperkte ruimte hebben we helaas veel mensen moeten
teleurstellen. De volgende keer gaan we op zoek naar een grotere
locatie.

IM@Overijssel

Frank als IM-er in Zwartewaterland
Als Initiatievenmakelaar van de provincie Overijssel ben ik betrokken
bij Energiek Zwartewaterland. Stimulerend voor mij om met deze
groep enthousiaste vrijwilligers te mogen meedenken. Naast de
bewonersavonden energiebesparing en een eerste buurtteam komt nu
ook de energieopwekking op gang. In mijn contacten met Enexis
kwam de mogelijkheid voor meerdere leveranties op een aansluiting
ter sprake. Een aanmerkelijke kostenbesparing bij een Postcoderoos
op een dak van een bedrijf. Fijn dat zij dit zo kordaat hebben opgepakt
en in samenwerking met Enexis en de eigenaar van het dak hebben
gerealiseerd.

Energy Pitch 2019

Zonnetapijt uit Zwolle is de winnaar van de Energy Pitch Overijssel in
2019. Dat werd bekend gemaakt tijdens het Kennisfestival Lokale
Energie Overijssel op 7 februari. De andere twee initiatieven waren
Duurzaam Waterwonen uit Zwolle en Biogas uit Ommerkanaal. De drie
energie-initiatieven presenteerden met een filmpje hun plan aan een
deskundige jury. De filmpjes kan je hier terugkijken.

Nieuws over
IM@Overijssel

In de afgelopen 3 jaar heeft de pilot IM@Overijssel een bewezen
toegevoegde waarde. Uit een evaluatie blijkt dat IM@Overijssel
voorziet in een specifieke ondersteuningsbehoefte bij lokale energieinitiatieven in de opstartfase. Daarom kiest de provincie Overijssel
ervoor om de makelaardij te bestendigen voor een nieuwe periode van
3 jaar. Voor de eerste anderhalf jaar van deze nieuwe periode zoeken
wij wederom (nieuwe) initiatievenmakelaars.
Houd je mail in de gaten voor meer informatie.

Input gevraagd!

Inhoudelijke bijeenkomsten
Dit jaar organiseren we weer diverse bijeenkomsten, zoals de
Energiecafés, maar ook meer inhoudelijke bijeenkomsten. We willen
voor die laatste categorie graag jullie input om aan te sluiten op jullie
behoeften. Over welk onderwerp wil je graag meer weten? Wat triggert
jou om naar de bijeenkomsten toe te komen?
We hebben daarvoor een poll uitstaan. Reageer hier, eigen suggesties
zijn ook welkom en kan je in de poll kwijt.

Lokaal nieuws

Energiek Zwartewaterland primeur met slimme 2e meter
In de energiewereld wemelt het van jargon en afkortingen. Enige tijd
gelden is er weer eentje bijgekomen. MLOEA, oftewel Meerdere
Leveranciers Op Een Aansluiting. Energiek Zwartewaterland had de
primeur om dit toe te passen in de regio, samen met netbeheerder
Enexis.
Bestuurslid/projectleider Cees Wursten: ‘Toen ik deze mogelijkheid
ontdekte heb ik dit gelijk besproken met de pandeigenaar en Enexis.
Voor hen was het de eerste in de regio. Speciaal voor de teruglevering
van de zonnestroom van Energiek Zwartewaterland is een tweede
meter geplaatst. Dat scheelt ons flink in de kosten en helpt om het
betaalbaar te houden voor de deelnemers. Ik kan het de andere
energiecoöperaties zeker aanraden’.

Klimaatmars 10 maart

Loop ook mee!
Op zondag 10 maart gaan we met zijn allen de straat op voor het
klimaat. Wij willen een veilige toekomst voor onszelf en onze kinderen.
Het moet en het kan anders! Onze regering moet kiezen voor échte
oplossingen voor gezinnen, jongeren, kleine ondernemers en boeren.
De grote vervuilers moeten eerlijk betalen. Genoeg getreuzeld. Het
klimaat wacht niet.
Wanneer en waar: zondag 10 maart om 13.00 uur op de Dam in
Amsterdam. De Natuur en Milieufederaties ondersteunen de mars en
nodigen iedereen uit om zich aan te sluiten.

Agenda februari- maart

De agenda voor de komende maanden. Heb je zelf een leuke activiteit
waarvoor je andere initiatieven wilt uitnodigen? Mail het
naar goeman@natuurenmilieuoverijssel.nl
•
5 maart: Bijpraatsessie Klimaat
10 maart: Klimaatmars in Amsterdam

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

