Dé nieuwsbrief voor lokale energie initiatieven

Vacature: Projectleider energietransitie bij NMO gezocht!
Natuur en Milieu Overijssel is op zoek naar een nieuwe Projectleider Energietransitie.
Marlous Goeman gaat helaas per 1 oktober NMO verlaten, ze is coördinator
IM@Overijssel en contactpersoon lokale energie-initiatieven. Ze heeft een baan dichter
bij huis gevonden als specialist duurzaamheid bij een gemeente. Uiteraard worden de
werkzaamheden en contacten over genomen. Dit betekent dat er een mooie baan vrij
komt! Nieuwsgierig naar de baan? Bekijk hier de vacature en deel hem in je netwerk!

IM-er Rob stelt zich voor
Rob is milieukundige en specialiseerde zich bij KEMA en DLV in energietransitie en de
biobased economy. Hij is inmiddels bijna 10 jaar ondernemer en 20 jaar actief in de
duurzame energie. “Ik help graag mensen en organisaties een stapje verder. Mijn brede
kennis van duurzame energie, planvorming, financieringsconstructies (incl. subsidies) en
participatieprocessen helpen daarbij. Ik bied kennis op economische, juridische en
technische aspecten.” Rob heeft veel ervaring met samenwerkingsverbanden en lokale
energie-initiatieven. “Ik ben een echte aanjager, verbinder en netwerker. Zo initieerde en
coördineerde ik regelmatig projecten voor Stichting Duurzaam Salland (1,5 MW
zonnepanelen bij particulieren en bedrijven) en meer recentelijk voor coöperatie De
Groene Kolenboer (duurzame warmte), Coöperatieve Vereniging De Elshof U.A. (20 MW
zonnepark) en MKB Deventer (grootste lokale MKB vereniging van Nederland).

Energiecafé Overijssel
Save the date! Donderdagavond 17 oktober is het Energie café Overijssel. De plek om
andere lokale energie initiatieven te ontmoeten en kennis en ervaringen met elkaar te
delen. Onderwerpen die aan de orde komen: samenwerking met de gemeente, hoe groei
je uit tot een succesvol initiatief en aan de slag met energiebesparing. Binnenkort
ontvangt u de uitnodiging met programma en locatie.n.

Handreikingen Zon en Wind
Er is veel behoefte aan inhoudelijke kennis. Met de Kennisbank lokale energie
Overijssel stellen we die kennis beschikbaar. Bij de verschillende thema’s staan praktische
handreikingen voor de realisatie van zon- en windprojecten. Onlangs uitgebrachte
handreikingen zijn onder andere: de zonneladder, wind- en zonneparken realiseren met
inwoners, check-listen natuurbelangen bij grondgebonden winenergie en zonne-energie
projecten. Neem een kijkje en doe er u voordeel mee!

Lokaal nieuws: Postcoderoos in Enschede
De coöperaties Enschede Energie en Energie Coöperatie Buitengebied Enschede
realiseren momenteel het eerste postcoderoosproject voor haar leden bij Koosveld
Recreatiewoningen. Op een schapenstal en een schuur worden zo’n 300 zonnepanelen
geïnstalleerd. Vanaf 1 september nemen 23 huishoudens uit de buurt de opgewekte
stroom af van dit zonnedak. Door toepassing van de postcoderoosregeling nemen ze zo
lokaal en duurzaam opgewekte stroom af voor bovendien een voordelig tarief.
Het asbestdak van de grote schuur is in het voorjaar van 2019 vervangen door nieuw
dakmateriaal. De familie Berenbroek vond dit een mooie mogelijkheid om iets
maatschappelijks te betekenen voor de omgeving samen met de energiecoöperaties: “De
coöperatieve gedachte en aanpak spreekt ons erg aan. Bij dit zonnepaneelproject wordt
iedereen er beter van!”
Voor meer informatie en ander nieuws, kijk op de website.
Samenwerking met scholen
Om meer draagvlak te verkrijgen voor energiebesparing of aardgasvrije wijken, kan de
samenwerking met een basisschool in je wijk of dorp heel vruchtbaar zijn. Zo is dankzij de
samenwerking met Duurzaam Oudleusen de Cazemierschool winnaar geworden van de eBattle!, en heeft Duurzaam Oudleusen veel bekendheid in het dorp gekregen. De e-Battle
is een educatief project waarbij leerlingen van de bovenbouw campagne voeren om
zoveel mogelijk energie te besparen. Zowel op school, als in de buurt. De samenwerking
tussen het energie initiatief en de school wordt door beiden als win-win gezien. De
onderwijzers werd veel voorbereiding uit handen genomen en de leerlingen waren super
enthousiast, doordat het initiatief excursies en gastlessen organiseerde. Maar ook het
lokale initiatief vond het zeer waardevol. De leerlingen waren ‘de’ energieambassadeurs
in het dorp, o.a. met de verkoop van ledlampen en radiatorfolie en de vele media
aandacht.
Komend schooljaar is er weer een e-Battle. Mocht je als initiatief of gemeente
belangstelling hebben om samen met een basisschool aan de e-Battle mee te doen, neem
dan contact op met Loet van der Heijden
Themabijeenkomst Circulair Huishouden
Circulaire economie is de nieuwe duurzaamheid: meer scheiden en producten repareren
of delen met je buren. Wat betekent dat voor jouw huishouden? Hoe doe je dat samen
met je buren en hoe bereik je producenten en winkels om hun aanbod te veranderen?
Wil je inspiratie opdoen en ideeën uitwisselen over dit thema, kom dan op 24-09 naar
de Bijeenkomst Circulair Huishouden.

SDE+ najaarsronde opent op 29 oktober
Op 10 juli 2019 informeerde minister Wiebes de Kamer over de uitgangspunten van de
Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) najaar 2019. In deze openstellingsronde is
€ 5 miljard beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen vanaf dinsdag 29 oktober.
Met ingang van de SDE+ najaarsronde 2019 geldt er een uniform toestemmingsformulier
van de locatie-eigenaar voor het plaatsen en exploiteren van een installatie.. Het
formulier 'Model toestemming locatie-eigenaar' vindt u binnenkort op mijn.rvo.nl/sde

Kennissessie warmte #2: Rolverdeling initiatief en gemeente
Gemeenten zijn hard aan het werk om RES'en en transitievisies warmte vorm te geven.
Ondertussen zit de Nederlandse burger ook niet stil, er wordt stevig nagedacht over
aardgasalternatieven. Maar hoe gaan ze samenwerken? Wie neemt de leiding? Ook is de
vraag wie verantwoordelijk is voor wat. Wie over de oplossing beslist. En hoe de
projectontwikkeling wordt opgepakt.
Daar willen we het onder andere met elkaar over hebben tijdens deze kennissessie
Datum: 10 oktober 2019
Tijd:13:30 - 18:00
Locatie: ANNE bij Utrecht Centraal
Meer informatie en aanmelden via het aanmeldformulier

Agenda
De agenda voor de komende maanden. Heb je zelf een leuke activiteit waarvoor je
andere initiatieven wilt uitnodigen? Mail het naar goeman@natuurenmilieuoverijssel.nl
14 september: Hier Opgewekt heidag voor bestuurders
10 oktober: HIER opgewekt kennissessie warmte #2: Rolverdeling initiatief en gemeente

De nieuwsbrief van het Servicepunt wordt mede mogelijk gemaakt door het programma Nieuwe Energie Overijssel.

